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Verzonden:
Aani
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Onderwerp:

(ZN)
woensdag B januari 2020 09 47(ZN)'ZN);
Kerkhof, May van de (ZN)i Beuting, Diana
RE: bijgewerkte versie

(ZN)

329.

Boi+

Va»at VV n ageen »5g reknam te 0»)den dat de borneo)»d toe te passen nntenaal tan 100 000 ton (eerste n»ldkB) samfdels I» 250.000 ton oaar 500 000 ton door de toepasser is opga)»ogd, en wg

Vani (zN) Lnrws.nl&

Verzonden: woensdaggjanuari 202009:26
Aanr (ZN)~ICnrws.nl&i
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: REI bijgewe rkte versie

(ZN1 ~ Cor»s. n I &;

s.nl&; Beuting, Diana (ZN)
(ZN)

I»5.nl&;
Cnrws.nl&

(ZN) I»5. nl&

Hallo W
~eeg ou mijn verzoek en i.o. met Nag richting WVL zijn laatste feitenrelaas doorgestuurd met verzoek om beantwoording van de vraag aan de DG te maken en met ZN VOOIIAF af te
stemmen. Zelf heb ik hier over ook nog me~tcontact gehad. Dit is ook de afspraak dat WVL de~DO BS fnformeerL~

gh

Vani (ZN rws.nl&
Verzonden: dinsdag 7 jannen 2020 17 00
Aanr (ZN) rws.nl&;
CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: RE: bBgewerkte versie

(ZN)
rws.nl&; Beutmg, Diana (ZN)

rws. nl&; (ZN) rws.nl&

rws. nl&; (ZN) 'srws.nl&
Collegae,
BS vraagt de laatste stand van zaken dossier granuliet i.vum een interview-aanvraag van Zambia.
Kunnen wij op basis van bijgesloten document van 24 december een reactie formulerenf
Hebben wij t.o.v. 24-12 nog aanvullende informatie beschikbaar&

Daarnaast heeft BS zelf bij WVL gevraagd over de laatste stavaza naar de efFecten op het aquatisch systeem en hebben de toets resultaten en condusies Buridisch).

Graag jullie reactie.

Gmet,
%5

Vani (ZN) & ~C»rws.nl&
Verzonden: dinsdag 24 december 2019 12 90
Aani Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (ZN)
Onderwerp: FW: bijgewerkte versie

Crrws.nl&; Beuting, Diana (ZN)
rws. nl&

nvs.nl&; r(ZN) ~ C»rws.nl& (ZN I.ni&

Beste a)kn bggaand de bggestelde rapportage opga&te)9 door~
Prcmg: fhesidafwn a)hn Benvmk~
Verzonden n»t BlackBeny Work
(Iv Mv blackbeuy cooil

Van; (ZNj uv s et
Datum: dmdag 24 dec 2019 12 02 Pit(
Asn: It 'I IID
Ondernvrp: bggewerjue verse

Ten aanzien van sulfaat moet ik nog afstemmen metmeen goede onderbouwing te geven (in lijn brengen).

Prettige dagei


