
Van:
Verzonden:
sant
Onderwerp:

(BS) 0 0 I)
vrijdag7februari202013 33

(WVL)

RE: naar aanleiding van Zambia

Tuuribk, voorbereiding is altijd Fijni

rws,nl&Vani (WVL)

Va«ouden: vn)dag 7 februari 2020 13 52

Aani (BS) Lprws.nl&;
Onderwerp: FW: naar aanleiding van Zambia

(WVL) rws.nl&

Fijn of niet&

Vent
Verzonden:vnldag7februari 20201351
Aani (WVL)

Onderwerp: RE: naar aanleidmg van Zambia

deltares.nl&

rws. nl &

Vraag gekregen um Water&rum cnm eibeten op het milieu mn oianufiet V«wazen naar jullie pdf omtrent mogelijk milieuscbede, aaifipgewn dat wij geen onderzoek hebben gedaan en dus niets kunnen zeggen c&sr
de milieuelfecten op deze plas Begnjp dat zi) mnmiddag (milieulechnicu" spreken.

Vind je het fijn om aga wagen gemeld te krijgen, of niet 7 Laat maar weten.

Groet,

Frorlli (WVL)

Senti donderdag 6 februan 2020 14:41
Toi
Subject: RE: naar aanleiding van Zambia

rws.nl&

deltares.nl&

Ra W,
We hebben een nieuwsbericht op onze website geplaatst:
~tt s: w ~ri'kswatersta~t.n ieuws~202 02faphterorondtnformatte~iizZebla-ken&os~er ran lto~tas x

Met helemaal onderin een online dossier. Oie zou je kunnen gebruiken.
lk hoor het graag als je nog informatie mist.

moetjes,

Persvoorlichter

Rijkswaterstaat
Water, Verkeer en Leefonmeving
Bezoekadres: Lange Kleiweg 34, itijswijk
Postadres: Postbus 7007, 2280 KA Rijswijk

M

Orws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Vani
Verzonden: donderdag 6 fe hruan 202009:20
Aani (WVL)
Onderwerp: naar aanleidmg van Zambia

deltares.nl&

Cor«s. nl &

Hai~
b er gisteren nog een wooxkordngsgjn afgesproken naar aanleiding mn de uitzending mn Zambia Wij willen dit graag bij de hand hebben mochten we door de media benaderd worden

Groet, W
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