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Zie bijgaand (helemaal onderaan deze mail) de mails die gisteren in de uitzendinp zijn getoond (plus screenshots).
NB opmerkegjk puntje m.b.t. de typefout.
Groeten,

Vent Kerkhof, May van de (ZN) &

Verzonden:vriidag7februan 20201512
Aanr (BS) & Crrws.nl&

CC: Beutmg, Diana (ZN) & Brws.nl&
Onderwerp: FW: Telefoongesprek van zofwst
Urgentie: Hoog

Cwrwbnl&

Hl

0 verzoek van Diana stuur ik e de mails die gisteren deels getoond werden (zie screenshots inde Zambia uitzending.

opvallend dat eraan typefout in de mail op tv zat, die niet in rrijn mail zit (evaluere versus evalueren). Hartelijke groet,
Ook vind ik

May

Van: Kerkhof, May van de (Z li)
Verzonden: vni deg d oktober 2019 06 46
Kant Sphtthoff, Ruud (WVL) & iwrws.nl&
CC: Beutmg, Diana (ZN) & ibrws. n(&;

Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zojuist
Urgentie: Hoog

Hl RUUd,

(ZN) & prws.nj&

In ondemtaand dossier wil ik je met klem vragen te zorgen voorde door mij gevraagde schriftegjke bevestiging vanuit het bevoegd gezag van de beleidswijziging om granuliet als grond te mogen
beschouwen. Ik heb rrij inmiddels laten vertellen dat we hiervoor minimaal een brief ondertekend door of namens de beleids DG behoeven. Zoals afgesproken vorige week, beoordelen wij de
stukken van Bontrup/Brabob, in afwachting van deze brief/schriftelijke bevestiging, nu als grond. Maar wanneer alle informatie binnen is van Bontrup/Brabob en we ons akkoord moeten geven,
kunnen we dd pas doen als we de benodigde schriftelijke bevestiging vanuit het bevoegd gezag hebben. We verwachten dat we alle aanvullende Informatie begin volgende week zullen ontvangen
en dan hebben we 5 dagen om tot een condusie/besluit te komen. Vandaar dat ik je aandacht vraag om de juiste/formele grondslag hiertoe, tijdig aan te re(keel Hartelijke groet,

May

Vent Kerkhot, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 14:30
Aanr Spbtihoff, Ruud (WVL)
CC: (ZN); Weusbnk, Karin (ZN)
Dnderwerpt Telefoongesprek van zopnst

Hl Ruud,

Graag wil ik even de belangrijkste mndusies van ons gesprek van zojuist vastleggen.

Succes en hartelijke proet

May


