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Deze week gmag even bijpraten over granuliet anders bellen. Denk dat het goed k dst je op de hoogte beat. lenW en verschigende afdeliogshoofden van RWS zijn aan bet aboppen om hun gehjk te krijgen
Verscbgeade adviseurs van LONC en RWS worden genegeerd. Dz heb gc nog aiet eerder meegemaakt.
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We zgn inderdaad een stukje verder.

Goede vakantie gehad&

Met vriendelijke groet,

Van; (WVL)
Verzonden: maandag 26 augustus 2019 12:29
Aant (WVL)
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED graag meelalken met memo granuliet

Hol~
Weg cht is le vraag inmiddels opgelost. Zo niet:~ "doet" het granuliet dossier.

Gr.~
Van: (WVL)
Verzonden: vrildag 9 augustus 2019 11:25
Aant (WVL)
Onderwerp: FW: SPOED graag meekilken met memo granuliet
Urgentie: Hoog

Hol~
Ben je vanochtend nog in de lucht&
Wellicht kun je nog iets met de vraag die ik aan~ heb gesteld.

Met vriendelijke groet,

Van: (WVL)
Verzonden: vrildag 9 augustus 2019 11:14
Aant (WVL)
Onderwerp: FW: SPOED graag meekilken met memo granuliet
Urgentie: Hcog

HOI~,
Kun je op de valreep hierop nog even meekgkenv

Kennelgk is RWS ON gevraagd de tedlijn te reconstrueren.

ik heb iets geel gemaakt wat ik zelf in ieder geval met kan thuisbrengen.

De rest ziet er herkenbaar uit.

Met vnendeiijke groet,

Van: (ON)
Verzonden: donderdag 0 augustus 2019 16:33
Aani (WVL)
Onderwerp: SPOED graag meeblken met memo granuliet
Lbgentie: Hoog

Hol~,
Zoals vanochtend over gemaild, zou je willen meekgkenr lk heb nu de tildlgn. Graag jouw input

ik dien voor morgen 12 uur input voor de memo aan ~te sturen.
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