
van:
Verzonden:
Bant
Onderwerp:
Bijlagen:

(ZN)
donderdag 23ianuari 20202010

(ZN)
FW: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Granuliet mformatieve nota mmister versie 3~.docx

386.

Urgentie:

Bol~
Hoog

We)hebt teekQ de nnil tas+ook al doorgezet nnt hetze)Be tmzoek ...

Btw fr lees

Verzoaden nut BlackBcrty Work
(ustdg hlackbee coail

Vaa: (ZN)~~ s nk

Datum: donderdag 23 Iae. 2020 728 PM
Aan: (ZN) ~ Brsvt lil&,

Ondernvrp: FW SPOED Akkoord Nota graaulet

Lukt bet het pdbe nog cnn tgchg m e te lezen& Dan ook graag aandacht mor de degnitws en de opmerlnng

Groet en ahast darde M
jn zijn nail heronder

Verzondm nut BhckBeny Worh
(unsw bleek»eb coml

Van:~ (ZN) ~@nvs at
Datum: donderdag 23 Ian. 2020 7 00 PM
Aan: (ZN)~~rs nt&, (ZN)
Kopie: (ZN) ((raBs al& Kerkhof, hlzy sae de (ZN)
Ondernvrpe PW SPOED Akkoord Nota graauket

rws al
igra s nl

Ook raak ik ~
Ik wil l ut ha nogmaals vragen, deze va me door te lezen en BS te helpen, om gedegen richt mg DGWB te kunnen reageren. Als julh e opmerkingen op de commentaren van ~ebben ook graag, daar
vraagt hij om.
Lukt dat op korte termijn, bil voorkeur voor morgen ochtend half 9? (ik moet n a m eh)k pnve rond 9 uur morge»

achteg
Iets anders doen, is m»n vriie dag).

Alvast dank en groet,

Van: [BS)
Verzonden: donderdag 23lanuari 202016:$3

Aani Kerkhof, May van de (ZN) ; Splitthoff, Ruud (WVL)

CC: (WVL) ; (ZN) ; (Bs)
Onderwerp: SPOED: Akkoord Nota granu)i at
Urgentie: Hoog
Dag May en Ruud,
Zie onderstaand verzoek van ~(DGWB). In tegen sta)h ng tot eerdere benchten nu dus toch nog een nota.

Kort samengevat vind ik . Ik kan di t zo
In het bijgevoegde document z»n miin opmerkmgen opgenomen.

Ik hoor graag van lulhe;
i) of iulhe m»n opmerkingen en aanpassingen delen,
~ ) of er nog aanvullingen va n)u the kant zijn (concrete opmerkmgen / teksten voor de nota evp).

Het verzoek is om uiterlijk morgenochtend 12u te reageren. Graag de reactie (ook) aan BS collega
Groeten,

RWS Bestuursstaf

sturen (zie cc). Ik ben morgen niet op kantoor.

Vent~.~ - DGRW ~minienw nl&

Verzonden: donderdag 23)anuari 202013:ao
Aarts (as) rws. nl &

CC: (WVL) iws.ril&;
Onderwerp: Akkoord Nota granuk e t
Beste~
Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkmgen van iou,

(WVL) Lnrws. n I &

zo goed als moge lil k proberen te verwerken. Graag I ulb e m e de paraaf. I

Metvnendeliikegroet,

tel 06-~
e-moili~miniegw.nl


