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Bijgaand een aantalstukken. Vast nog niet tomP)ee, maar hetis een begin.
Voor wat

betreurde

conclusie die aan document la wordt verbonden: zie onderstaande mail.

Ie weet me te vinden.

Gmeten,

vanr (05)
Verzonden: vrijdag 31 januari 2020 19:14
Aanr [ZN) & Corws.nf&

CC: (WVL) & INrws.hl&; (85) &

CGrws.nl&; Beutmg, Dtana (ZN) & uwrws,nf&; Kerkhof, May van de (zie) &

COrws.nf&; (ZN) & LBrws.nf&

Onderwerp: RE: Baai sinformatte/stukken dossier Over de Maas

Iwtws.rll&; (ZN) &I PfWS. II(&; (ZN)
CNrws. ni&; Weusttnk, Karin (Z N) & Prws.nl&; (ZN)

Dankje
Ik ga een en ander bekijken, maar mijn oog viel ai even op document Ola (verslag implementatleteam Bbk 20 juni jl).

Hoe zie jij dim

Groeten en fijn weekend.

Vanr (ZN) & Carws.nf&

Verzonden: vrii deg 31i anuen 2020 17:13
Bant (05) & grws.nl&
CC: (WVL) & INrws.hl&; (85) &

Iwrws.nl&; Beuting, Diana (zN) & gorws.hf&; Kerkhof, May van de (ZN) &

Cdrwspl&,'ZN) c gIWS,AI &

Onderwerp: Bastsmformatre/stukken dosster Over de Maas

Prws.nl&; (ZN) & gallN5.hl&; (ZN)
COrws. nl &; Weusttnk, Kerm (ZN) & INIWS. hl&; ZN)

Hallo
via deze mail wil ik je voorzien van een aantal stukken als basisinformatie incl. een korte samenvatting van de essenties van de stukken.
Ik hoop dat dit de goede ingredienten zijn voor jou om een feitenrefaas van het dossier granuliet te kunnen maken.

01 memorfranuliet versie 13~uni 2019

Ola verslao implementatieteam Bbk d.d. 20 iuni 2019

02 bi'face bii memo oranuliet 16-8-2019 tiidsliin vanuit ONIt-

03 voorteanosraooortaoe onderzoek oranuliet d d. 23-12-2019

04 Gesoreksversfao RWS DGWB met Bontrup en GEB d.d. 26-0-2019

05 memo ON granufiet van aan Amo Va Ikholf

06 Notitie van van DGWB aan directeurenoverleg d.d. 21-0-2019

07 De brief van Peter Heij d.d. 10-10-2019 aan DG RWS

08 De brief van Michefie aan Peter d.d 23-10-2019

09 de nota aan de ministers d.d. 24-1-2020

10 BRL9321

11 toezichtplan granuliet Over de Maas

12 Feitenrelaas dossier oranuliet RWS ZN

Gmet,


