
Van:
Verzonden:
Aani
Onderwerp:
Bijlagen:

Kerkhof, May van de (ZN)

vrijdag 24 l a nu sri 2020 11 33
Beuting, Diana (ZN)
FW: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Granuliet mformati eva nota mmister versie 3 opm. Eli REACTIE ZN 2 0 does

389.

Hl Diana,

Bijgaand ter info de discussie rond de nota over g ranuliet aan de ministe~rs MenW en lenW~Weet dat ik de gevraagde afstemming me~theb gezocht maar

Hartelijke groet,

Ma Y

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: v ril dag 24 i anusri 2020 11:29
Aani (Bsl
CC: (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuhet

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

(BS) iws. iil &

rws. nl &; Sphtthoff, Ruud (WVL) vs.ril&

Hl ~en~
Bijgaand de reactie vanuit ZN. In overleg met~ stuur ik deze rechtsreeks aan Jullie. Ik ben het helemaal eens met~ i

Met onze opmerkingen hopen
we

MaY

Hartelijke groet,

Vani (BS) Lnrws.nl&

Verzonden: donderdag 23 januari 202016 $3

Aani Kerkhof, Maf van de (ZN)
CC; (WVL)

Onderwerp: SPOED: Akkoord Nota granuli at
Urgentie: Hoog

I&; Splitthoff, Ruud (WVL)
iws.nl&; (ZN)

Cdtwszg&
rws.nl&; (Bs) rws.nl&

Dag May en Ruud,

Zie onderstaand verzoek van ~(DGWB). In tegenstelling tot eerdere berichten nu dus toch nog een nota.

Kort samenpevat vind ik de mnceptnota . Ik kan dit zo
In het bijgevoegde document zijn mijn opmerkingen opgenomen.

Ik hoor graag van jullie :

i) ofjugie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
ii) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (concrete opmerkingen/teksten voorde nota svp),

Het verzoek is oin uiterlijk nwrgenochtend 12u te reageren. Graag de reactie (ook) aan BS collega

GroeM
W

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

rws. nl&

Beste ~
Vani -DGRW~mmienw.nl&
Verzonden: donderdag 23 lanuan 202013ing
Kant (BS) rws.nl&
CC; (WVL)

Onderwerp: Akkoord Nota granuk et
(WVL) ICdiws.nl&

Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou,
F . Graag jullie medeparaaf. Ik wil graag aandringen op spoed

De ministers moeten spoedig worden geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

tel. 06-
~e-mail: @minienw. nl


