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)k begnjp dat de memo getekend a door de DG WB en klaar hgl voor de verzerdmg naar de DG RWS. Verwacht maandag stuk door te kunnen zetten naar ZN ~ wil jij checken oface maandag binnen
komt.

Gd wknd

Groet

Vermeden met Blackgeny Work
(www.b lackberrv c om)

V ni Kerkhof, May an de (ZN) rgr s.nt
D turn; donderdag 10 okt. 2019 5.44 PM

: Sphtthoff, Ruud (WVL) ein ent
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(ZN)~(d
Top en ik sluit ~weer even bg, dan kan dit goed worden kortgesloten, hartelgke groet,

May

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 17MB
Aani Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (BS)
Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zojuist

Dan vraag le nu wel wat nieuws;
het besluit

tk sluit in de cc bil. ~ts vanuit 66 betrokken bg

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: donderdag 10 oldober 2019 17:16
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL)
CCI Beubng, Diana (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zoluist

Hi Ruud,

May

Hartelgke groet,

Van: Splitthoff, Ruud (WVL)
Verzonden: donderdag 10 oldober 2019 17:01
Aani Kerkhof, May van de (ZN)
CC: Beubng, Dans (ZN); )
Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zoluist

Hoi May,

De gevraagde schnftelgke bevestiging kgt ter onderteken ng bg dir. Bodem en DG WB en wordt naar erwachting morgen getekend en gencht aan DG RWS.

Groet'uud

Van: Kerkhof, May van de(ZN)
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 16:33
Aan: Splittholf, Ruud(WVL)
CC: Bevang, Dans (2N); (ZN)
Onderwerp: RE. Telefoongesprek van zojuist
tapentie: lkog

Hi Ruud,

Hartelgke groet,

May

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: vrijdag 4 oktober 2019 8:46
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL)
CC: Beubng, Dans (ZN); (ZN)
Onderwerp: RE: Telefoongesprek van zojuist
tkgemie: ikog

Hi Ruud,

ln onderstaand dossier wil ik je met klem vragen



Cgi (ZN); Weusbnk, Karin (ZN)
Onderwerp: Telefoongesprek van zojuist

Hi Ruud,

Graag wil ik even de belangrijkste conclusies van ons gesprek van zojuist vastleggen Ik ben ovengens blij

May

Succes en hartelgke groet,


