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Hallo allen,
Ik heb beide brieven gelezen en naar mijn mening is de brief van in deze fase meer geschikt. In het memo
van worden besluiten aan M voorgelegd waarvoor het nu nog te vroeg is. Volgens mij kan de minister daar
geen besluit op nemen. Er zijn nog te veel onzekerheden, zeker qua geld en tijd.
De brief van geeft meer een procesbeschrijving, van verleden naar nabije toekomst. Het accent ligt op
informeren en dat is nu het meest haalbare, volgens mij.
Ik ben me ervan bewust dat het een pittige klus is om zo'n memo op te stellen. Beide brieven zijn goed, maar de
ene ( ) vind ik nu meer geschikt.
Ben zeker benieuwd naar jullie standpunten.
Groet,

Verzonden: woensdag 1 april 2020 23:46
Aan:

Onderwerp: RE: nota Minister
Collega's,
Hierbij mijn versie van de nota. Ben benieuwd naar jullie reactie en of dit een goede lijn is of dat we toch beter
door kunnen met de andere versie (zie mail van
Ik heb de instructies voor het schrijven van een beslisnota erin laten staan. Zonder instructies past hij precies op 4
kantjes (wat volgens instructie 2 keer te lang is maar dat haalt haast niemand).
Inkorten kan het makkelijkst door tweede beslispunt en bijbehorende argumentatie eruit te halen, daar zijn
misschien ook wel andere redenen voor. Ik heb mijn best gedaan er een beslisnota van te maken en echt iets voor
te leggen en niet alleen voldongen feiten te presenteren, dat was een nadrukkelijke wens van BS en DGWB.
De toelichting (bijlage) moeten we nog van kijken of we die willen opnemen en in hoeverre we die willen vullen.
Kan wel enorm helpen om het verhaal vollediger te kunnen toelichten, ook voor anderen die deze nota lezen.
Morgen ga ik opzet voor bijbehorende brief aan TK maken.

Van: K @rws.nl>
Verzonden: woensdag 1 april 2020 18:11
Aan: rws.nl>;

l@rws.nl>;
Onderwerp: nota Minister

rws.nl>;
rws.nl>

Urgentie: Hoog
Beste _
Ik heb als back-up zelf de bestaande nota zoals die opgesteld was door bewerkt en aangepast met aanvullin
van waarbij ik vorm heb vastgehouden. Als verhaal vandaag niet uit kan verliezen we bij

echt heel veel vertrouwen en dit moeten we ons zelf als team niet willen aandoen.
Ik wacht nog even of j i j  een andere versie hebt gemaakt en weeg dan direct voor 20.00 af welke versie
doorgestuurd wordt.
Mvrgr

23-9-2021


