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18-10-19 11:19 — Diana Beuting : 3aap, kun jij mij vandaag even na 1 uur bellen? Het gaat over de
toepassing van Granuliet. Bvd Diana

03-02-20 09:22 - Diana Beuting:
https://www.facebook.com/zembla.tv/videos/2749370031807093/
04-02-20 17:23 - Diana Beuting: Jaap, heb even rond laten bellen,

Groetjes Diana
05-02-20 07:48 - Jaap Slootmaker:

11.1

11.1

07-02-20 12:13 - Diana Beuting: 3aap, vandaag op WR gesproken met Louis en Frank. Louis kwam
met het idee om volgende week maandag even de HID-en bij elkaar te roepen ivm Zembla. Wat
denk jij?
07-02-20 15 : 57 - Diana Beuting : Jaap, ik denk dat

11.1
~Zou het wat zijn om

-Tip:
07-02-20 15:58 - Jaap Slootmaker: Doe ik zometeen

Groetjes Diana

10-02-20 12:15 - Diana Beuting: Beste 3aap, ik heb wat gesproken met medewerkers en daaruit
komt het volgende beeld. ~ 11.1
10-02-20 12:17 - Diana BeutingJ

Groetjes, diana
10-02-20 16:55 - Diana Beuting: Zembla heeft een Wob-verzoek ingediend.

10-02-20 21:43 - 3aap Slootmaker: Nog iets. Morgen ochtend staat nog de wet houder van West
Maas in mij agenda als vergader verzoek om 10:00 uur. Wil jij hem voor die tijd even bellen en
afspraak met hem maken? Dank.
10-02-20 21:44 - 3aap Slootmaker: Hoe laat morgen ochtend heb ik geen afspraak over gemaakt.
Laten we zeggen uiterlijk 11:30 (hebben we nog half uurtje marge). 11.1

10-02-20 21:44 - Diana Beuting: 3a, ik heb vandaag al proberen te bellen, maar is niet gelukt. Ik
bel morgenvroeg asap.
10-02-20 21:46 - Diana Beuting: Oke. Moet lukken. Als je dan een naam bij BS hebt komt het wel
goed. Ik neem aan dat Karin Weustink jou verder over de stuw op de hoogte heeft gehouden?
10-02-20 21:48 - 3aap Slootmaker: 3a, Karin heeft mij geinformeerd dus ik ben redelijk goed op de
hoogte.
10-02-20 21:48 - Diana Beuting: Oke!

11-02-20 15:38 - 3aap Slootmaker: Hoi, wil jij het rapport met de voorlopige bevindingen (zonder
de duiding) alvast even naar mij toesturen?
Dank, jaap
11-02-20 16:04 - Diana Beuting: Ja, maar moet ik even opvragen.
11-02-20 16:17 - 3aap Slootmaker: Ok, sowieso goed als jij het zelf ook leest.
11-02-20 16:19 - Diana Beuting : Ik heb het gelezen, maar verweven in een stuk dat niet de
oorspronkelijke rapportage is en die wil ik natuurlijk wel hebben.
11-02-20 16:27 - 3aap Slootmaker: 3a, dat lijkt mij verstandig.
11-02-20 21:12 - Jaap Slootmaker: Collega, omdat Ik voorstel nav oploopje gisteren een bericht
over Zembla namens de GR op intranet te zetten, heb ik jullie zojuist een concept gemaild. Verzoek
daar even naarte kijken.
Dank en groet, jaap
11-02-20 23 : 36 - 3aap Slootmaker: Dank jullie allemaal voor jullie snelle reacties. Ik zal het
bericht met jullie input morgen laten aanscherpen/ passen en dan plaatsen. Dank en groet, jaap


