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Aan:
Onderwerp;

Sphtthoff, Ruud (WVL)

vrijdag 24januan 202011.13
WV L)

RE: SPOED: Akkoord Nota g a nul et

1) omschrijven naar een duidelgkere Ign kost tgd, als die er niet is, moet het ag feitelijk kloppen
2) PFASoke
3) Medeparaafis pnma

Verder heeft ZN nog apart naar ion gereageerd met opmerkingen met verzoek omdat af te stemmen

(srws.nl&Vent (WVL)
Verzonden:vnldag 24ianvan 20201102
Aan: Sphtthoff, Ruud (WVL) Larws.nl&

Onderwerp: RE SPOED Akkoord Nota granuhet

Ad I) Ik nt met zelfde dilemma.

Ad 2) Klopt,
Ad 3) CBECKVRAAG~wf( ter akkoord / medeparaafaan Jaap voorleggen.
Was lou (ofCees') vermek ruct TER INFO tpv MEDEPARAAF?

Venoaden met BlackBerry Work
(www hlackberry com)

sine tV : Spbtthoff, Ruud (WVL)
D t : gd g24j 2020 i042AM
A (BS) a t,L ~l M I d (BS)
K pie: Kerkhof, Msy an de (ZN) fdr s.nl, Brandssn, Cees (WVL)

or snD
0 d rpi FW: SPOED: Akkoord Nota gr n ber

6 . L

sr snD, ( WVL) or s.nD, (WVL)

Hoi Q,
Ik vind erder van mg 2 opmerkingen:

I) Algemeen: de luiste elementen staantactouw opmerkingen) in de nota maar ik vind
2) PFAS zin midden op pagina 4 klopt mi

Groet.

Ruud

Nb ook graag nog jullie scherpe bhk

Vent (66) erws,nl&
Verzonden: donderdag 23 ianuen 202016 33
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (WVL)

Onderwerp: SPOED Akkoord Nota granuhet
Urgentie; Hoog

rws.nl&; Sphtthoff, Ruud (WVL)
Cerws nl ; (ZN)

rws nl&

ferms nl&; BS) Cerws nl&

Dag May en Ruud,

Zie onderstaand verzoek van~ (DGWB). In tegenstelling tot eerdere benchten nu dus toch nog een nota.

Kort samengevat vind ik
In het bggevoegde document rtl~om n opmerkingen opgenomen. Mijn grootste punt van knbek

Ik hoor graag van ic gis :

i) ofiugie mgn opmerkingen en aanpassingen delen,
~ ) ofer nog aanvugmgen vanluge kant zgn (o& crete opmerkngen/teksten voorde nota svp).

6ij een onverhoopt verschil van inzicht tussen~ is het vemoek dat Jullie dit in onderling overleg proberen op te lossen

Het verzoek is om uiterlijk morgenochtend 12u te reageren. Graag de reactie (ook) aan BS collega

Groeten,
W
RWS 6estuursstaf

sturen (zie cc). Ik ben morgen niet op kantoor.

Vani - DGR~ramtnien nl&

Verzonden:donderdag23januan 20201340
Aan: (BS) rws. nl &

CC: (WVL) Cerws nl ;

Onderwerp: Akkoord Nota granuhat

Beste Q,
(WVL) La rws. nl

Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou, zo goed als
mogelijk proberen te verwerken. Graag jullie medeparaaf. Ik wil graag aandringen op spoed gezien de
vragen van Zembla die blijven binnenkomen. De ministers moeten spoedig worden geinformeerd.

Met vriendelijke groet,




