
Van
vendmm:
A w
Imd 0:

Dap Diana,

IBS)
maandag Jdrearvsri 20201S 2S
eed\ns, D s a lznl
RE SPOED GRAAG REACTIE N i g I t g M v V Ida um2-2020 aEDRDFSVERTROUWELIIR

292

moeten,

Van: Beutmg, Diana (ZN) & Diws.nl&
Verzonden: maandag 10 februari 2020 18 1$
Rent (BS) & Npmm Ii I &

Onderwerp: FW: SPOED: GRAAG REACTIE Nota granuh e t vragen M Van Vel db oven 10 02-2020 BEDRIJ FSVERTIIOUWELIJ K

Urgentie: Hoog

Ik krgg dg mig door taumt mjn achterban Lgkt nn goed omtoot te leggen aan WVT

Groetjes,

Verzrnulen rw:t BhckBeny Wodc
(n&vw blackbeny comj

Van: Kerkhof, I lay tm de (ZN) & dtrav ot
Datum: mamdag 10 feb. 2020 4 14 Phl
Aan: Beutmg, Dnna (ZN) & lgrws Im, (ZN) & igrws nt

Oude ma rp: RE SPOED GRAAG~Nota granubtt wagen M Vaa Vddhovcn 10 02 2020

Hi Diana,

De voorgestelde antwoorden geven nu denk ik

Het lijkt mj

May

Hartelijke groet,

Vani Beutmg, Diana (ZN) & farms. nl&

Verzonden: maandag 10 februan 2020 14:Ss
Aanr Kerkhof, May van de (ZN) & CnrwBniM (ZN) & (Arms. nl &

CC: (Bs) & Cnrws. n I &

Onderwerp: FW: SPOED: GRAAG REACTIE Nota granu h e t vragen M Van Vel db oven 10 02-2020

hl y,+

Graag nog een c back eo dan degomefaldmord gmtm aan

Groeges,

Verzoaden m:t BlackBeny Wodc
(tmsm blackberry coiq)

~sai&
dtnrs nt,

Van: (EG) « ((Din s nt
Datum: maaadag 10 fcb 2020 233 PM
Aan: Brutmg, Ihma (ZN) & gEms ot, SphtthoIZ Ruud (hhnk) «
Kopie: Kerkhof, May van de (ZN) & Dztrs nt, (ZN) &

GB) « @rws 0J&

Ondernvrp: SPOED GRAAG REACTIE Nota granuhet wagen? I Van Veklhmvn 10-02-2020

(hhn/E) & ilbm I 0J&, Aland, Nel (BS) & ~SGJ&,

Dap Diana en Ruud,

De minister (Van Veldhoven) heelt nog twee aanvullende vragen over de Dranuliet kwestie. In bijgevoegde conceptnota heb ik geprobeerd deze te beantwoorden.

Graag z.s.ns jullie eventuele opnmrkingen / correcties (concrete tekstvoorstegen) en akkoord s.v.p.

TER INFO
Ziieveronder, Er is door de Tweede Kamer een mondelinge vraag aangekondigd voor het vraoenuurtje van morgen. Hiervoor moet morgenochtend uiterlijk 10 uur een nota bij de M liggen
(Geaccordeerd door Jaap Slootmaker).
Daar ga ik mij nu aan zetten.

Groeten,



06-

Van: DBO-min & Pminienw.nl&
Verzondenimaandaglgfebruari 20201157
Aan: DBO-Adviseurs & Lo mini enw, nl &; DBO-min & Clmin i enw, nl &; (Bsj & Cirws.nl&; Parlementaire Zaken - CEND-DBO

Cimmienw.nl&; - FMC& Iommienw. nl&; loiws, nl' corws nl SeuetanaatsG-lenw
Commienw.nl&; (Bsj & (srws, nl&; Woordvoenng & Imfrd.shsdir.nl&i lgsj'oniis nl&

Onderwerp: Ingediende mondelinge vraag: Storten afvalstoffen in natuurplas

Ter informatie: De volgende mondelinge vraag is aangekondigd voor minister Van Nieuwenhuizen:

-he aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, bij afwezigheid van de minister voor Milieu en Wonen, over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat tegen de
adm azen in het storten van afvalstoffen in een natuurplas toestond (Rtlni e uwe nl. 6 februari 2020j

Morgen aan het begin van de mddag wordt duidelijk of de vraag is goedgekeurd en dan aan de orde komt in het Vragenuur.

Graag doorgeven aan de betrokkenen, ter voorbereiding.

Groeten,

N I rnendelake g oet

Secreta naat m later dm, C. van u euwenhu zan
Tel. (070-)


