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Hoi Cees,

Onderstaand feite nrc)aas mnd de varilica tic steppen van gmnotiet in ZN is gecheckt door~ en met kleine aanpassingen j mat. Deze wijze van ven!icate kan pmce

ernstig

en inhoudehjk m gedaan worden
door ZN HH en leid l ook niet lot verdere interventies vanuit WVL

Aaqpznn het verder ZN mfo is, gaat jouw naam er nnt onder.

Afspraak is dat~da terugkoppelt met May en dat dat vn Diana aan jou gemeld wordt voordat het naar DG gaat.

Daaraan toegevoegd dat aan deze Ihse van verilicahe 2 ardere gtses voorafgaan die WVL nog separaat ml duden om ZN, maar dat kan pas na terugkomst van~volgerde week

Het gaat dan om de heen
- vaststelling defhune gmnd ism DG WB
- vaststelling en levering ondermek aan de voorkant van de melding mbt te leveren milieuonderzoeken san ZN

Het totaal vd green geeg vd glma een verwarrend beeld van het handelen als l RWS.

~komt apart verder op de hjn naar jou over zijn conclusie over d vengcatulase end info over de 2 voorgaarde bisen na sarrnnspraak rrut~
Ik weet niet welke a&preek je met Diana hebt over de info naar DG?

Morgen m tel bth even agtemmen.

Groet

Verzonden met B leekBerry Work
(www blackberrv.com)
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A ni Kerkhof, May an de (ZN) (gr s.nb, Sphnhoff, Ruud (WVL)
0 d rw rp: RE: Processtsppen does er g anuhet tb vraag DG
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e-mailstring reeds ver-
strekt in ander doe

DMay: hieronder geel gemarkeerd mgn eerste reactie, vemoek om nog even te wachten met delimtieve vemending tot ik in gelegenheid ben geweest om ruggespraak te houden met Ruud
Splitthoff


