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en ik hebben net hierover een antwoord geformuleerd

Vanr (BS) & (Bras.nl&
Venondea donderdag 6februari 202011:26
AanrAland,Nel(BS)& garwsnl&;
Onderwerp: RE: NOS-5CO ton

(BS) 'rws.A I &; (Bs) & Cdrws.nf&

Ja inderdaad, t. Vraag gaat mee in de QA, na afsterrming met Jaap zo, neem ik contact op met de NOS om het te laten mmgeren,

Van:Arend,Nel(BS)& lnrwsnl&
Verzonden:donderdag 6februan 202011:25
Aanr (BS) &

Onderwerp: RE: N OS - 5CO ton
nrws,nl&; las) & fnrws.nf&; BS) & @rww'. nl&

Ha
Er n nvl een &Se(gk akkoord gegmvn

Verzoalen net Bbcknerzy Work
(nwwblackb~com)

Van: (BS) « gbncs nt
Datum: donderdag 06 fcb 2020 112( AM
Aan: (BS) & ~rs nt,
Kopie: At'el(BS) & g)rws nt
Ondernvrp: RE NOS - 500 ten

Er is inderdaad een stortingsaanvraag gedaan en er is akkoord gegeven door niet binnen 5 dagen te reageren. Dit is gebruikelijk: ofwel er wordt gereageerd met een akkoord of niet-akkoord, of
als RWS binnen 5 werkdagen niet reageert op een aanvraag betekent dit ook een akkoord.

Vent (65) & nrws. nl &

Verzonden: donderdag 6februan 202011:11
Aanr las) & Cdrws.nf&

CC: (Bsl & Cdrws. ni&; A land, Nel (Bs) &

Onderwerp: RE: NOS-5CO ton

Bij mij niet bekend. Goed om dit bij ZN na te vragen

van: (Bs) & Cdrws.nf&

Verzonden:donderdag 6februari 202010:51
Aanr (Bal& prws.nl&
CC: (Bsl 'orws.nl&; Aland, Nel (BS) &

Onderwerp: N OS - 5CO ton
Cdrws. nl &

Hi

In het NOS stvk staat:
500.000 ton
Bcusrup beek de stortwgsaamvdag maalde(s tmboogd naar 500 000 ton De ambtemren m Zral Neder)as( hebben gewei(Brd daar bus bandtekeumg om(er te zenea, nwkft Zembid.

Wat kunnen we hierop zeggenv
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