
van:
Verzonden:
Aanr
Onderwerp:

(ZN)

vrijdag 24 l a nu sri 2020 CB 21

(ZN)
PW: SPOED: Akkoord Nota granuliet

395.

Terinfo

Vent (ZN)
Ve Honds n: vn)dag 24 januad 2020 08:20
Rent ,ZN) Lnrws.ni&
Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granulret

I e nietmeerzoveel opmerkingen:

Gmet,
h4

Vent (ZN) Edrws.nl&

Verzonden: vrijdag 24 i annen 2020 08:03
Aanr (ZN) Cnlwr.rtl&

Onderwerp: RE. SPOED: Akkoord Nota granuliet

Ind. enkele spinsels van mijn kant.

Van: (ZN) ~ rlmmrs.ni&
Verzonden: donderdag 23)anuan 202019:Sz
Rent (ZN) ~ Lnrws. nl &;

Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuhet
(ZN) rws.nl&

Verzon(en nut BhckBerry Work
(nww blackbenv com)

Van: (ZN) ~uds rtt

Datum: donderdag 23 Ian. 2020 723 Phl
Aan: (ZN) e. vsoh»,
Oadernerp: FiV: SPOED Akkoord Nota grsouhct

vs nD

Lukt het ietpdke mzg om tgdrg cme m lezen& Dan ook graag aasde cis ruor de degosws en de opruerkrug m zgn unit laeronder.

Groet en ahast darde,~
Vermeden net BlackBeny Work
(nscsc blackbmry coo(l

Tan: ~grws an
Datum: douderdsg 23 Iaa 2020 703 PM
Aan: (ZN) ~rrd&, (ZN) rws al
Kopie: (ZN) ~ -gmu nt, Kerkhof, hiay om de (ZN) &may runde kcrkhoftgrws nl
Oudernerp: FIV. SPOED Akkoord Nota graaubet

Bijgesloten vinden jullie de ree*ie van BS r

dinsdag.
) op hetgeen, wat DGWB heeft gemaakt van de nota op basis van diverse opmerkingen, waaronder ook die van ons van afgelopen

Ik wil jullie nogmaals vragen,

Lukt dat op korte termijn, bij voorkeur voor morgen ochtend half 9? (ik moet namelijk prive rond g uur morgen ochtend iets anders doen, is mjn vrije dag).

Alvast dank en groet,

Vent (Bsl rws.nl&
Verzonden: donderdag 23 ianuan 202016 $3

Aanr Kerkhof, May van de (ZN)
CC; (WVL)
Onderwerp: SPOED: Akkoord Nota granulr at
Urgentie: Hoog

rws.ni&; Splrtthoff, Ruud (WVL) rws,nl&
rw .nl&; Z N) &~mrws, nl&; (BS) rws.nl&

Dag Hay en Ruud,

Zie onderstaand verzoek van~ (DGWB). In tegensteging 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) of jullie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
ii) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (concrete opmerkingen / teksten voor de nota svp).

Het verzoek is om uiterlijk nmrgenochtend 12u te reageren. Graag de reactie (ook) aan BS «ogega

Groeten,

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

vent DGRW~minienn.nl&
Verzonden: donderdag 23)anuari 202013 eg
Rent BS) rws,nl&



CC: (WVL)
Onderwerp: Akkoord Nota granoliet

Beste ~,
Iwa.nl&; (WVL) r.nl&

Hierbij de aangepaste nota over granuliet. Ik heb de opmerkingen van jou, zo goed als
mogelijk proberen te verwerken. Graag jullie medeparaaf. Ik wil graag aandringen op spoed P~
Met vriendelijke groet,

11.1

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


