
Van:
Verzonden:
Aani
CCI

Onderwerp:

Kerkhof, May van de (ZN)
woensdag 29lanuah 2020 20:37
Beuting, Diana (ZN); (ZN),'ZN)

FW: SPOED: Akkoord Nota granuliet

(ZN)i Weustink, Kahn (ZN)

405.

Vermadenn»tBlsckBcrry Work
(at&tv blackbeny com)

Taai (BS) Br»s nb
Datum: woensdag 29 Jas. 2020 L31 PM
Aan: Kerkhof, Sfay Iao de (Ztij BZ»s nD,
lmms:~ (ZN) ~r»s nt&, SPlzrboff Rimd (tnE
Ondernvrp: RE SPOED Akkoord Nota graauket

t (tv%1.)
~'5 Id&,

Iws n&,

(BS)

BS) rws Ill

anvs nl&, Abnd, Nel (BS)~ s nt

Ter inkn Mijn directeur Nel Aland is vanochtend teruggebeld door Liz~van Duin DGWB).
DGWB meldt dat — en Afgesproken is dat DGWB deze vragen met ons deelt. Ik heb

Gr,+
Vani Kerkhof, May van de (Zls) rws.nl&
Verzonden: woensdag 29 l anus ri 2020 13 23
Aan (WVL) rws.nl&

CC: (ZN) ~IE»iws.nl&; Splitthoff, Ruud (WVL)
Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuhet

(Bsl
Eniws.nl& (BS)

rws.nlm BS)

Cniws.nl&
rws.nl&

Tja, sorry, maar ik snap de
M. Zo ver ik het egrijp is . tk denk persoonlijk

May

s.nl&Van: (WVL)

Venonden: woensdag 29 l anus n 2020 12 97
Aani Kerkhof, May van de (ZN) s.nlm
CC: (ZN) ~iws.nl&; Splitthoff, Ruud (

Onderwerp: RE: SPOED: Akkoord Nota granuhet

BS)

s.nl&
grws.nl&i 199) rws.nl&

& Z» a»base aaw bmnara nl/ ZcnDb Uitzend»g otm gcumbet m Oim de blaas Imrdt op 6 fbbruan 2030- 21 30 ma Ingczondm Taal '1)c agakhaup door Rgksaaterstaat"

Verzonden rw:t BbckBeny Wade

(ui Bvm klas~ca@ coni)

Van: Kerlrbof, May Ian de (ZN)
Datum: Iaplag 24 p» 2010 11 28 AM
Asa: BS)
Kopie: t (IL%1)
Ondernerp: RF SPOED Akkoord Nota graaukct

rw s al&

6 ent,
ma H&,

(BS)~rws tlt

(ZN)~vs Ig&, d (((AE)

HIMenR
Bijgaand de reactie vanuit ZN. In overleg met stuur ik deze rechtsreeks aan jullie. Ik ben

we dat er nog verdere aanpassingen zullen worden gedaan. Hartelijke groet,

May

Met onze opmerkingen hopen

Vani BS) rws. nl &

Verzonden: donderdag 23 ianuan 2020 16:$3

Aani Kerkhof, May van de (ZN)
CC: (WVL)

Onde nee rp: SPOED: Akkoord Nota granuli at
urgentie: Hoog

rws.nlM Splitthoff, Ruud (WVL) rws.nl&
s.nlM (z n) &~E»rws. nl M (Bs) Enrws.nl&

Dag May en Ruud,

Zie ondemtaand verzoek van ~(DGWB). In tegensteging tot eerdere berichten nu dus to«h nog een nota.

Kort samengevat vind ik de mnceptnota Ik kan dit zo niet voor akkoord aan Jaap Slootmaker voorleggen.
In het bijgevoegde document zf~nrrii n~omerking~en o genomen.

Ik hoor graag van jullie:
i) of jullie mijn opmerkingen en aanpassingen delen,
il) of er nog aanvullingen van jullie kant zijn (connete opmerkingen / teksten voor de nota svp).

Het verzoek is om uiterlijk nmrgenochtend 1 2u te reageren. Graag de reactie (ook) aan BS cogeg a

Groeten,

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

rws.nl&

Van: DGRW~mmienw,nl&
Vertonden:donderdag 23lanuan 202013;40
Aani (BS) rws.nl&
CC: (WVL)
Onderwerp: Akkoord Nota granuk e t

(WVL) Cirws.nl&



Beste

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

tel. 06-e
ge-mail: Qminienw.nl


