
Vani
Verzonden:
Aani
Onderwerp:

(ZN)
dinsdag 15 oktober 2019 15:25

(ZN)
R E: Memo gra nu(iat

1 0/)

hebben geen inzage gehad en ons ls ook nooit om het standpunt van ZN gevraagd
GR

vanr (ZN)
Verzonden: dinsdag 1$ oktober 2019 14:52
Aant W ~(ZN)i (ZN)
CC; (ZN)
aiderwerpi REi Memo granuliet

Prima.

Heb zojuist in DB ook van mijn kant enkele (inhoudelijke) zaken /bedenkingen op hoofdlijnen mat ~doorgesproken.
Hebben wij

Cuoet, W
Vani (ZN)
Verzonden: dwsdag 1$ oktober 2019 14:26
Aani (ZNg
CC: (ZN); (ZN)
Onderwerp: FW: Memo granuliet
Lkgentiet Hmg

rrwken een opzetje voor wat betreft een gezamenlijke reactie en laten jou die toekomen ter beoordeling. Even voorde duidelijkheid; we moatau voor dondermiddag reageren op de
inge ien e melding.
GCM

Van:~ (ZN)
Verzonden: 15 oktober 201913:29

(ZN); (ZN);
OC:

aiderwerpi FW: Memo granuliet
mgentiei Hoog

Heren,

Hierbij het memo van DG W B/ DG RWS inzake vraagstuk Granuliet. Graag jullie aezamenliike gemotiveerde (expert)mening / visie over (de onderbouwing van) het ingenomen standpunt met als
vraagstelling is dit voor ons voldoende onderbouwing om hierin mee te gaan en de redeneerlijn en conclusie te volgen ". Wellicht is het ook zinvol dit af te stemmen met onze mgega s van ON.

t~kheb vri dag hier met r over oesproken. Volaens hem

Ben benieuwd. Overigens is de mening van May ook mijn mening ..

Groet en alvast dank,~
Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: dinsdag 1$ oktober 2019 12:55
Aani Bsuhng, Dans (ZN); Weuslink, Kariri (ZNj
cc:~
Onderwerpt FW: Memo granuliet

Hi Diana en Karin,

Bijgaand alvast het memo dat we hebben ontvangen in antwoord op de vraag o

Hartelijke groet,

May

Van: Splathoff, Ruud @NL)
Verzonden: dinsdag 1$ oktober 2019 12:18
Aani Kerkhof, May van de (ZN);~r (ZN)i
Onderwerp: FW: Memo granuliet

WVL); (Bs)' DGRW

Hoi Msy,

Bggaarde de nmru «uske grwmhet mals eerder besprokeu. Cffpsprck bestuurssstafbg bcuokkcn Graag tc betrekken bg belurdehog rw kbog tuww Boatrup

Groet

Verzoudeu nut BbckBeuy Work
(ttstw blackbcnv conil

Datami dmdag 15 okt 2019 12 04 Phf
Aaa: Sphnhoty, Ruud (W51.) 'rw
Kopie : Bom, kfichele (BS) rws utx
Oadsznurp: Esv. hluuo grsuukst

(BS) 0 vent»

Beste Ruud, as bggsssd uaao vsa~ rr standpunt i s v. Eimuhet (k.~
—tk p d hjLb ht-
Vsa Fvstbus DtWB ImuhslostbusDGWBRumuavag
Vsuoadsn. Swsdag 15 oktober 2019 1125
Asa Blom, hishelr (BS)
cc~s)
Oedw wp Msa» grsauksi

Bssteuutwu 'Bhm

N ~t 9 b% d



nnt tnndehjtn groet,
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