
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(WVL)

vrijdag 24 januari 2020 16:35
Kerkhof, May van de (ZN)

(ZN)
RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet

Ha May,

Laat onverlet

Maandag bellen prima.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.bjackbenv.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: vrijdag 24 jan. 2020 I:54 PM
Aan: (WVL) &

Kopie : (ZN) ( (Rrws.nl&
Onderwerp: FW: SPOED; Akkoord Nota granuliet

rws.nl&

erws.nj&

Zoals je ziet heb ik vanuit ZN gereageerd, zoals we hadden afgesproken. Ik maak me wel echt zorgen in dit dossier.
M

. Ik hoor heel graag van je, hartelijke groet,

May

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: vrijdag 24januari 2020 11:29
Aan: (BS) &

CC: (WVL) &

rws.nl&
Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet

rws. nl &;

rws.nl&;

(ZN) &

rws.nl&
rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)

HiMenQ,
Bijgaand de reactie vanuit ZN. In overleg~met f%l stuur ik deze rechtsreeks aan jullie. Ik ben het helemaal eens met ~,
i

. Hartelijke groet,

May

Van: (BS) & rws.nl&
Verzonden: donderdag 23januari 202016:53
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) &

CC: (WVL) &

rws.nl&
Anrlonuorn CpArn'kknnrrl Nntz aranmiat

rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) &

rws. nl &; (ZN) &

rws. nl &

rws.nl&; L (BS)



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

11.1
tk hoor graag van jullie:

i) of jullie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
ii) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (concrete opmerkingen / teksten voor de nota svp).

Bij een onverhoopt verschil van inzicht tussen WVL en ZN, is het verzoek 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
sturen (zie cc). Ik ben morgen niet op kantoor.

Groeten,

RWS Bestuursstaf

(arws.nl&

Van: DGRW& — taminienw.nl&
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 13:40
Aan: (BS) & rws. nl &

CC: (WVL) &

Onderwerp: Akkoord Nota granuliet
(WVL) & (b rws. n I &

Beste ~,
Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen
van jou, en 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,

@minienw.nl


