
Van:
gewonden:
A

Od pr

wel. tow n va aea(wvl)
dinsdag 24september20190700
G Id .M. IM ni I-DGRW
REre li t

035

Hoi )IADE),

Heb ie hwr al wat van kunnen vinden. 10.2.e + 11

Met vriendelijke gmet,

Va(r: WH Fd dm (WVL)
V er z malen: vmdaa 6 seotember 2019 1520
Aan( reldnnt M. van (Man nl- DGRW
Onderwerp. RE: Ganulnt

01 deze.
thee(t me veel meer doorloopt(id gekost dan ik had gedacht..]

Met vriendelijke groet,

van: I kl M (hnm 1- DGRw fmailln:M m r Id nnmrnienw.nl)
Verzonden: woensdag 4 september 2019 13:16
Aan(wn Pn ndm(wn)
aulerwerpi RB Ganulnt

Hul ~W
Heb je al eersm opzet voor de nobba hamen msken I

Gmeten

hts(m(van GeUererf
Mmstetw Infrastructuur en Waterstaat
DG Water en Bodem
06-1~35965 I Irarba.van seheredg nnowmv ul

Van: hV I Ed dw (WVL) md 4« ID(wa.on
Datum: donderdag 22 sug 2019 155 PM
A : E' M (Mm I- DGRWm(m P'd Ma(m

t(RCPIREHE 1E 6,91616

Hol ~arh

lk heb l dem d ook es t ugnwld g de atekk g geh d

Ikd latht ni I ii thn k k d I had t mi hi
lk kan vanmiddag om 15 uur even bellen.

Ads mog oht d7

Met vriendelijke groet,

dwl

Van: Ge(deren. M van (Mart n1- DGltW imailto.Mart n van GelderedOminienw.nl]
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 9:4$
Aan( Wel Edwin van del (WVL)
CG Boerekamo. Glben (WVL)
Onderwerp: Granuliet

Hol ~d
0 t sprak Lz en D i,R cdspltthoff,AmoValkhof E kR t do erg let leh bt eg ht Ida t r gmeldi g nR dgekeg
nedoeli g s date ee ota a de RW$ Mkomde asa e sch I en. We hebbe afgespmke dat)je kd a de eg(e ophebbe
Wie gaat daar van WVL aan schrijven7 Ik moet ook hier even k jken hoe we dat doen gez en vakanties. Gezien voorgesch edems idee dat wij een opzet bedenken en verder laten wtwe ken7
Groeten,
~ani

Ril t tal 2515xP I D H 4
P tb 209011 2500 lx I 0 H I


