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Hoi May,

De gevraagde schriftelgke bevestiging ligt ter ondertekemng bil dir. Bodem en DG WB en wordt naar verwachting morgen getekend en gericht aan DG RWS.

Groet

Ruud

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 10 oldober 2019 16:33
Aani Splitthoff, Ruud (WVL)
CC: Beubng, Dans (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zojuist
Llgentie: Hoog

H'I RUUd,

We hebben zojuist even telefonisch mntact gehad in verband met de urgente kwestie rondom de benodigde aanwgzing van het bevoegd gezag om granuliet als grond te mogen beschouwen en
behandelen. ik heb la laten wete dat de meld ng van Bontrup/Brabop vandaag bq ZN is ontvangen. Dat betekent dat we uiteWlk volgende week donderdag, einde van de dag, moeten reageren.
3e gaf aan datje le u terste best doet om vanuit Bele d een dergelgke aanwgzingsbnef van het bevoegd gezag, gerealiseerd te knlgen, maar dat dit tot op heden nog niet is gelukt, ondanks
toezeggingen vanuit Beleid hiertoe 3e vroeq me de behandeling van de melding noq even te willen aanhouden tot de brief er liqt. Ik heb de vraaq nu gesteld bil het Hoofd VV hoe lanq we dit
kunnen afwachten nog. B t ~ 4 te t t '4.%-4R

Hartelgke groet,

May

van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 6:46
Aani Splittholf, Ruud (WVL)
CC: Beubng, Dans (2N); (ZN)
Onderwerpt RE: Telefoongesprek van zojuist
Urgentie: Hoog

Hl RUUd,

May

Hartelijke groet,

van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 26 september 2019 lqi30
Aani Splitthoff, Ruud (WVL)
OC: (ZN); Weusbnk, Karin (ZN)

Onderwerpt Telefoongesprek van zojuist

Hi Ruud,

Graag wil ik even de belangrijkste conclusies van ons gesprek van zojuist vastleggen ik ben ovengens blij dat we de punten die er spelen helderen in een prettige sfeer hebben kunnen
bespreken.

May

Succes en hartelgke groet,


