
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

(WVL)
woensdag 29januari 2020 12:57

Kerkhof, Mayvande(ZN);
(ZN); Splitthoff, Ruud (WVL)

RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet

39

(BS); (BS)

TER INFO:

& Zie website www.bnnvara.nl / Zembla. Uitzending over granuliet in Over de Maas wordt op 6 februari, 20:30- 21:30 uur uitgezonden.

Titek 'T)e afvaldump door Rijkswaterstaat"

& Vanochtend ten kantore IenW in Den Haag gewerkt en gesproken.
Nota is vrijdag jl naar Minister MW gestuurd. Beide ministers MW en IW zijn kwaad en hadden eerder betrokkenen/geinformeerd
willen worden.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: vrijdag 24 jan. 2020 1128 AM
Aan: (BS)
Kopie : (WVL)

(Rzws.nl&

Onderrverpi RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet

r rws.nl&

airws.nl&,
rws.nl&,

(BS) @rws.nl&

(ZN) & @rws.nl&, Sphithoff, Ruud (WVL)

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

Hartelijke groet,

May

Van: (BS) & rws.nl&
Verzonden: donderdag 23 januari 2020 16:53
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) &

CC: (WVL) &

rws. nl &

Onderwerp: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Urgentie: Hoog

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

rws. nl &; (ZN) &

grws.nl&
rws. nl &; (BS)

Dag May en Ruud,

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

Ik hoor graag van jullie:
i) of jullie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
ii) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (

I
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



Aan: (BS) &

CC: B (WVL) &

Onderwerp: Akkoord Nota granuliet

Beste M,

rws. nl &

rws.nl&; (WVL) & rws.nl&

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,

tel. 06
e-mail: ~ minienw.nl


