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Hi diana,

Zie mail~.
May

renner, Ma 9 van ee iZN)
Inlees I novemeer 2019 16 tt
se ui na o I a ize)

203.

is mijn beeld. Hartelijke groet,

Verzonden met Blackaerry Work
(www.blackberry.com)

Van:,~ (WVL) ~ 'anus.ill&
Datunn vrgdag 01 nov. 2019 2:52 PM

Aanr Kerkhof, May van de (ZN) rws.nl&
Onderwerp: RE: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Hol May,

Groet~
Verzonden met Blackaerry Work
(wwlM.bla Ietrzzzm)

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Datum: 01 nov. 2019 2:33 PM
Aa n :

Kopie: (ZN)
Onderwerp:

rws.nl&

Beuting, Diana (ZN) &~ (ZN) ~ ~yrwsmnt&
granulmt vraag DG

rws.nl&

tn ieder geval erg fijn dat jullie het veriificatieonderzoek steunen.

Vandaar dat ik de mail nu doorstuur aan Diana zodat zij

vast dank voor je moeite en hartelijke groet,

May

Verzonden met Blackaeny Work
lwww.blackbenv.com)

Van:,~ (WVL)~ yrws.nl&
Datum: vrgdag 01 nov. 2019 10:47 AM
Aan: Kerkhof, Mey van de (ZN) rws.nl&
Onderwerp: : Processtappen dossier granuliet tbv vraag DG

Hol Ma Y,

...hopenlijk goed oefening gehadI

ik moet/wil nog een collega afdelingshoofd spreken, die maandag terug is van vakantie dus vandaag gaat me helaas niet lukken. Gsteravond met Ruud kunnen bespreken en omwille
van de tijd/snelheid heb ik het volgende voorstel:

Hoofdboodschap nu is dat we de insteek van het verificatieonderzoek volledig steunen/onderschrijven.

Groet~
Verzonden met Bla«kBeny Work
(www.blackbenv.com)

Van: Kerkhof, May van de (ZN) & rws.nl&
Datunu vnidao 01 nov. 2019 9:05 AMAan:,~(WVL)~ (arws.nl&, Epjitthoff, Ruud (wvL) &

Onderwerp: RE: Processtappen dossier granuliet thv vraag DG
rws.nl&

Eten cteckea.

bjay

Verzonden net Bbckgerry Work
(u% Ivbbckbcrfy corig

Van:~ ~(WYL) ~~yiwr nt
Datum: doadrrdag 31 okt 2019 338 PM
Aaa: Kerkhof. 1 by vao de (ZN) vs nl&, Spkitboff, Ruud ('ltn'L)

Oadeinvrp; RE Proccsstappm dosser granuket tbv waag DG

OMay. hieronder geel gemarkeerd mijn eerste reacbe, verzoek om

graag contact hierover zsm het schikt
Groet~



Vani Zwbwf, May wn oe (ZNj
Verzonden: ckvzlerdag 31 oktober 3019 12igg
Aan:~~ (Ww.j
OO aeuang, nana (ZN); iuandsen, Cees (WVLj; Valkhof, Arno (ONj
Onderwerp: Processtappen dossier granuliet tbv vraag Dg

gesCe~
bijgaand het nu vanuit ZN opgestelde mncept feitenrelaas over de processtappen In het granuliet dossier, om hiermee Michele te informeren. Zoals we vla app afspraken,
wil ik je vragen dit feitenrelaas vanuit WVL aan te vullen, zodat we een gezamenlijke/afgestemde informatiemail voor Michele kunnen maken. Naast dat we even
telefonisch contact zullen hebben, hoor ik graag je eventuele aanvullingen, hartelijke groet,

Ma Y

neste Michhle,
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Hartelijke groet,
Diana Beuting


