
Van:
Verzonden:
Aan:
0n d e rwerp :

(ZN) namens Kerkhof, May van de (ZN)
donderdag 13 februari 2020 16 13

N)

FW; SPOED: Akkoord Nota granuliet

39zj .

VI'.ol'.

088—

Van: (WVL)

Verzonden: vrijdag 24 januari 2020 16:35
Aan: Kerkhof, May van de (ZN)

CC: ZN)
Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Ha May,
Ik deel die

Maandag bellen prima.
Groet~
Verzonden met BlackBerry Work
(tvsvw.b)ackbe~com

rum s nl&Vsn: Kerkhof, May vsn de (ZN)
Datum: tzijdsg 24 jzn. 2020 I 54 Phf
Asn: (WIE) anvs nt&

Kopie : (ZN) &~iGrsvs nl&

Onderrwtpi FW. SPOED: Akkoord Nota granubet
Hi~
~Zoals 'e ziet heb ik vanuit ZN gereageerd, zoals we hadden afgesproken. Ik

~ Waar mgn agenda een beletsel geeft, kan
May

Van: Kerkhof, May van de (ZN)

Verzonden: vrijdag 24januari 2020 11:29
Aan: (BS)

CC: WVL)

Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Hi

Enrws. nl &;

rws.nl&; (ZN)

(BS) 'nrws. nl&

rws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL) rws.nl&

de afstemming ook met~ plaatsvinden vanuit ZN. Ik hoor heel graag van je, hartelijke groet,
11.1

Met onze opmerkingen hopen we dat er nog verdere aanpassingen zullen worden gedaan.

~ s.nl &

rws.nl&; (BS)

rtelijke groet, 11.1
May

Vani (BS) rws.nl&
Verzonden: donderdag 23 januari 202016:53
Aan: Kerkhof, May van de (ZN) tnrws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)

CC: (WVL) rws.nl&; (ZN)
En r wa. nl &

Onderwerp: SPOED: Akkoord Nota granuliet
Urgentie: Hoog
Dag May en Ruud,
Zie onderstaand verzoek van~ (DGWB). In tegenstelling tot eerdere bedichten nu dus toch nog een nota.

Kort samengevat vind ik de conceptnota
In het bijgevoegde document

Ik kan dit

graag van
i of mijn opmerkingen en aa delen,

Het verzoek is om uiterlijk nrorgenochtend 12u te reageren.
niet op kantoor.
Groeten,

de re oo aan co n (zie cc). Ik ben morgen

rws.nl&

Van: — DGRW ~tnml nl e n w.nl &

Verzonden: donderdag 23 januari 202013:40
Aan: (BS) rws.nl&
CC: (WVL)

Onderwerp: Akkoord Nota granuliet
WV L) rws. nl &

Beste
Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou,

zo goed als mogelijk roberen te verwerken. Graag jullie medeparaaf. Ik
wil graag aandringen op spoed



Met vriendelijke groet,

tel. 06-
e-mail:


