
vss:
Venonden:
Azni
Onderwerp:

IZN)namens Kerkhof, Mzy ven de IZNI
ma 3 0 d3 g 17 fe 6 re 3 n 2020 14 12

lzN)
fW. 330330 Mondelinge vraag na v uitzending Zembia

81.

Vani (ZN) rws. nl&

Verzonden: maandag 30 september 2019 14 57
Aan: (ZN) &; Kerkhof, May va n de (ZN) &mav.vande.kerkhoff&rws.nl&;
Valkhof, Arno (ON) &arno.valkhofC&rws.nl&

CC: (ON) Cm rws. nl &; (ON) rws. n I &;

Onderwerp: AE: 190930 Mondelinge vraag nav uitzending Zembla
(85)

(ON) &

Cmrws.nl&

Het matenaal wat toegepast mag worden en zodanig gemeld is: Grond en bagger.

Geen bouw en sloopafvall

Met vriendelijke groet,

Valkhof, Arno (ON)
(ON); (BS);

vraag nav uitzending Zembla

Van :

(ZN)
Verzonden: maandag 30 seplember 2019 14:41
Aani Kerkhof May van de
CC: (ON);
Onderwerp: RE: 190930

(ZN)

Collegae,
Bijgesloten de versie met

Aa nvulbng e n va n~
Opmerkingen van May

Wij (C&S) missen nog het antwoord op de vraag:
~ Wat voor materiaal is / wordt toegepast?

Groet, mede namens ~,
Vervolgproces (advies) :

Graag door experts naar dit stuk kijken en vragen beantwoorden.
Finale versie door~ nogmaals naar de directeuren voor laatste check
Directeuren sturen finale versie naar met cc aan

Van: Kerkhof, May van de (ZN)
Verzonden: maandag 30 september 2019 14: 21
Aant (ON); Valkhof, Arno (ON); (ZN)
CCi (ON);

'

(ON); 'BS);
Onderwerp: RE: 190930 Mondelinge vraag nav uitzending Zembla

Dag allemaal,

Een paar punten en komma's en een paar opmerkinoen nog, graag nog julke (experts ON en ZN) reactie mn op de opmerkingen. Daarnaast vraag ik me af of
er voldoende antwoord op de vraag van van afgelopen vrijdag is gegeven op het onderdeel:

~ Wat voor materiaal is / wordt toegepast en waar komt dit vandaan? Hoeveel m3? Buitenlands?

Hartelijke groet,

May

Van :

(ON)
Verzonden: maandag 30 seplember 2019 13:58
Aani Kerkhof~May van ~de ZN); Valkhof, Arno~OM)
CC: (ZN); (ON); (ON);
Onderwerp: 190930 Mondelinge vraag nav uitzending Zembla

(BS); (ZN)

Ha May en Amo,
Hierbij de notitie met de antwoorden en achtergrondinformatie bij de mondelingen Kamervragen. Graag jullie akkoord op doorsturen naar BS of op-
/aanmerkingen bij de notitie.

Nb. Bij de toelichting 'over de Maas'heb ik nog 2 zaken geel gemarkeerd. Daar ontbreekt nog informatie.
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