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Dank mor)e sm ge reacbe h jay en goed dat Karn n rn egeuonea.

We Inamen ha*ij iixl helpen Gebeurd un)raker, natuurlgk baaxn de kaders.

Mode bet rmthg zgn dan o eld gc nn mzrgen iiol

Ik zal de afspraak laten plaoom, ernst mtem

Ik boud ju)ge op de hsogte.

Groet eu rmg een gpm amod alhtma(~
Vermeden axt BhckBeny Work
(uiiw blackbenv conil

Van: Kerkhof, hlay iim de (ZN)
Datum: woensdag 25 sep 2019 9 32 PM
.aam (ZN) Ml's Ma

Knpie: Weustmk, Karn (Kg) n s nla
Ondernarp: RE Urgent grauuhel

Helemaal eens ~en ik cc Karin omdat ik haar vanmiddag ook heb bijgesproken.

Met de

als je nog escalatie en/of hulp kunt gebruiken bij de afhandeling van de casus nu, dan wil ik natuurlijk graag hier mijn rol innemen
Hartelijke uroet, 11.1
Ma Y

vent )
Verzonden: woensdag 25 september 2019 20: 11
A ans Kerkhof, May van de (ZN) ; )
Onderwerp: REl Urgent granulmt

Was eeu beetje saai

Naar aauleahtg iaa deze casm heb tk d

Ofdedcmpgn hnr anders oim7

Ondcthatsge casus pak k imder op, exl de

Cxoet~
Vermeden axt BhckBeay Wtnk
(nnm blackberry conil

Van: (ZN)~tu s nt
Datums woeasdag 25 sep 2019 745 Phl
dan: Kerlrhof, May im de (ZN)
Ondernerp: RE Urgent grauuhel

rwr ets,

Beste h jayen~

Verzrnxlen rw:t BhckBerry Work
(nmss blarkbekxom)

Van: Whh)
Datum: woensdag 25 sep 2019 642 Phl
dan: (2hWL)

Knpie : Kerkhof, May im de (ZN)
Ondernetp: RE Urgent grsuuhel

rws nt,
nvs ut

ft rent

Edum,

Cfdeze gjn~ Bootrup zopmt getntbntxerd. Agpraak n dat tk )mmnmrgen rond 13 00 berxla eter de mortgaug en tunnerstg iml lxmt 4 ua je nnil m bgbelmreml tgdpad op de kortst nmgelgke termjn



Vcrzrnuien nnt Btsckgcny Wmk
(unss blackbenv comi

yan: %3IL)
Datum: vocnsdzg 25 scp 2019 6 iy PM
aaa: (ZN) a vs at
Knpis : Kerkhof, May szn dc (ZN)
Ondvrnvgc Urgent grsaukct

nnvs ol, n lvs nu

oap W
lk heb do bahoeho om na ons gesprek iets vast te leggen.
I

Met vnendelij ke groet,

Afde)lngshoofd Natuurlijk Orculai r

RWS Water Verkeer en Leefomgeving
eezoskadras: Griifioenlaan 2, 3526 ta Utrecht, H5
M 06~
P fs het echt nodig om deze email te prhten? Denk groen!


