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Vanf (CD) & Ci IW5. III &

Verzonden: dinsdag 11 fe bruen 2020 10:21
Aanf (85) & Cirws.nl&

CC: Beutmg, Diana (ZN) & grws nl&; Kerkhof, May van de (ZN) &

(ZN) & Cdrws.nt&; (ZN) &

(ZN) & rws.nl&i (CD) & darwin.nl&
Onderwerp: RE.'ob verzoek BNN VARA Granuliet

Carws.nf&; Barends, Frank (ZN) c

CB f w I. n f &; (CD) &

iwiws.ni&i Weustink, Karin (ZN) &

Cafws.nt&; (ZN) &

fwrws, nl &;

Cdrws. nl &

Dag

in vervolg op mijn e-mag van zojuist: er is zojuist nog een Wob-verzoek over granuliet binnengekomen van Bporbrisserlj Nededand (zie bijlage). lk neem zo mntact op met

Hartelijke groet,

Caiws.nf&Vanf (ZN) &

Verzondem dinsdag 11februari 2020 10:14
Aanr (CD) & tBrws.gl &; (CD) &

CC: Beutmg, Diana (ZN) & iwrws nl&; Kerkhof, May van de (ZN) &

(ZN) & (arws.nl&
Onderwerp: RE: Wob verzoek BNN VARA Granulfet

Goedemorgen,

(Gfws.nt&; (ZN) & prws.nl&;
Carws,nl&; Barends, Frank (ZN) &

(ZN) & Caiws.nf&
iBrws.nf&; Weustink, Kerm (ZN) & CBrws, nl &;

Er is nog een tweede verzoek ontvangen van Sportvisserij Nederland. Zij eisen binnen 2 weken een reactie.
Graag ook deze doorzetten.

Groeten,

Vanf (ZN)
Verzonden: dinsdag 11februan 202003:17
Aanf (CD) & Cofws.nl&; (CD) &

CC: Beutmg, Diana (ZN) & jprws nl&; Kerkhof, May van de (zN) &

(ZN) & CB I w 5. 0 f &

Onderwerp: Wob verzoek BNN VARA Granuiiet
urgentie: Hoog

@rws.nt&; (ZN) & CBrws.nf&;

grws.nf&; Barends, Frank (ZN) &

(ZN) & Carws.nf&

grws,nl&; Weustink, Kerm (ZN) & fgrws. nl &;

Goedemorgen,

Vanochtend hebben we via dim het Wob verzoek ontvangen van BNN Vara over Granuliet.
Zouden jullie dit Wob verzoek door willen zenden aan jullie contactpersonen binnen de Bestuursstaf. Wegl«ht is het handig om op korte termijn te kijken of we alle betrokken partijen bij elkaar
kunnenkrijgen omde afhandeling vanhetverzoekte bespreken.

Groeten,

Juddeche adviseur
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