
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(BS) 333
maandag 10februari 202012:32

)
- DGRW; - DGRW

- BSK; Duin, E.H.S, van (Liz) - BSK; Plootmake r, Jaap (Bs);
(es)

FW: Ingediende mondelinge vraag: Storten afvalstoffen in natuurplas

(BS)i

Ter jojo.

RWS neeng hiemp het voortouw.

Groet Nel

Verzonden met BlackBerry Work
(wwv.bjackberr3 ncmomg

Van: secretarmatdg (BS) a.tnvs td&

Datum: maandag ID feb. 2020 12 09 PM
Aan: Alaud, Nel (BS) ~rws nt&

Oudenwrp: FW: lugedmude mondelntge tvaag: Storteu afvalstoffen m uatmuplas

Hoi Nel,
Graag laten voorbereiden.

Groet,

Van: DBO-min ~tmminienw.nl&
Verzonden: maandag 10 februari 2020 11:57
Aan: DBO-Adviseurs tmminienw.nl&; DBO-min ~tmminienw.nl&;
CEND-DBO tmminienw.nl&; -FM'ws.nl&;secretariaatpLVdg (eS) Imfws.nl&; SecretariaatsG-lenW

rws. nl&; Wao rdvoe ring Qfrdzehsdjr.nl&; (BS)
Onderwerp: Ingediende mondelinge vraag: Storten afvalstoffen in natuurplas

(BS) rws.nl&; Parlementaire Zaken-
tmminienw.nl&; secretariaatdg (Bs)
*fmminienw.nl&; (BS)

tmrws, nl&

Ter informatie: De volgende mondehnge vraag is aangekondigd voor mimster Van Nieuwenhuizen:

- het 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 adviezen in het storten van afvalstoffen in een natuurplas toestond (Rtlnieuws nl. 6 februari 2020)

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

Graag doorgeven aan de betrokkenen, ter voorbereiding.

Groeten,~
Met vriendefijke groet,

Secretarraat mtnister drs. C. van Nieuwenhuizen
Tel. (070-)~
Ritnstraat 8. Den Haag. Kamer~

@mtntenw.nl

Dit bencht Iran informabe bevatten die niet voor u is bestemd tndren u niet de geadreu»arde bent of dit bencht abunevehik aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bencht
te veimfaeren De Staal aanvaantt geen aanspreketitkheid voor schaae, van wette aard ook, ais verband houat met na co s verbonden aan het eteuronuch verzenden van benchten
This massage may contam mtormation that is not intended for you. If you are not the adaressee or if this menage was sant to you by mistatie, you are ren uested to rnform the saneer end eerste the massage The
State eccepts no tiabihty tor dam age ot any tena remttrng trom the nuis inherent in Ihe etectronic transmimon of massages.


