
Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerpt

(ZN) namens Kerkhof, May van de (ZN)
maandag 17 februari 2020 13:25

(ZN)
FW: Informatieve nota Granuliet

380.

088—

Van: (ZN) & rws.nl&
Verzonden: dinsdag 21januari 2020 19:01
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) &

Onderwerp: RE: Informatieve nota Granuliet
rws. nl &

Ja, die hebb

Verzonden mel BlackBerry Wolk(www.b)ackbenv.com)

Vont 'Kerkhof May van de (ZN)"
Gesendetr 21.01.2020 1834
An: " (ZN)" airs.n)&
Betrvff: FW: Informatieve nota Granuliet

Helemaal eens nz:t de uvee punten die ~ rmakt,~ Hartehjke groet,

May

Verzonden nz:t BlackBerry Work
(www.blackbenv.com)

arms.ld&
a, vs.ol&, Splitthoff, Ruud (yirlf.)

(ZN) la&rvs.rd&, (ZN)

Van :

(BS) anvs.rdv
Datum: dinsdag 21 jan. 2020 11:52 AM

Aan :

(WL2.)

Kopie : Kerkhof, May van dc (ZN)
~arvs.nl&,

nats.nt&
Oudere& ipi RE: Informatieve nota Gramdict

~azws.n1&,

a vs.rd&,
(wv'L)

(BS)

Dag~
Begrijp ik het goed dat l
punten opgenomen zien:

In dat geval zou ik in die reactie graag de volgende

Ik ga ervan uit dat de definitieve versie van de nota nog langs komt voor medeparaaf RWS.

Groeten,

RWS Bestuursstaf

Van: (WVL) &

Verzonden: dinsdag 21januari 202008:50
Aan: (WVL) &

(85) & rws.nl&

CC: Kerkhof, May van de (ZN)
Onderwerp: RE: Informatieve nota Granuliat

rws.nl&

rws.nl&; (ZN) &

rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)

rws.nl&;

rws.nl&

(ZN) & rws.nl&;

Oag~
Enkele aanvullingen:



11.1
Met vriendelijke groet,

R!Sta Water Verkeer en zeeton!geving
ar 06

P ts het echt nodig om deze emad te printen? Denk groen!

Cnrws.nl&

rws.nl&

Van: WVL) &

Verzonden: maandag 20januadi 202008:46
Aan: (WVL) & rws.nl&; (ZN) &

(BS) « iwrws.nl&

CC: Kerkhof, May van de (ZN) &mavvande kerkhofcnrws nl&; SPlitthoff, Ruud (WVL) &ruud solitthoffcnlws nl&

Onderwerp: FW: Informatieve nota Gra nul i at

(ZN) & rws.nl&;

Collega',

Dea, uite morgen 21-1

Groet~ 11.1

Van: — DGRW ~tnminienw.nl&
Verzonden: vrijdag 17januari 2020 lih13
Aan: Splitthoff, Ruud (WVL) &ruud.splitthoffCdrws.nl&;

rws.nl&; (BS) &

Onderwerp: Informatieve nota Granuliet

(WVL)

nvs.nl&;
Ca!wa.nl&;
- DGRW&

(WVL)

Cominienw.nl&

Beste~ en

Bijgaand treffen jullie een eerste concept aan voor een informatieve nota aan de minister.
Graag jullie commentaar. Zou fijn zijn als ik

deze maandag of uiterlijk dinsdag kan ontvangen.

Met vriendelijke groet,

tel.o~
e-mails~e mini enennl


