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FW: conceptnota HR Afsluitdi
(GPO),

(BS),

(MN),
(GPO),

(GPO) 10-04-2020

(GPO) to:
(GPO),

(GPO),
14:27This message may be forwarded to Google recipient(s)
From: " (GPO)" < @rws.nl>
To: j| (MN)" <1 @rws.nl>, "■ (GPO)"
< @rws.nl>, ■" <■ @minbzk.nl>, "Fl
(GPO)" <: @rws.nl>, " (GPO)"<|  @n vs.nl>, "|
(BS)"< | @rws.nl>, " <1 @rws.nl>, "

(GPO)" < @rws.nl>, '1 (GPO)" <- @rws.nl>
1 Attachment

gevolgen HR stand april. docx

Bij deze concept nota voor . Eea iets vertraagd omdat we zinsnede hadden willen opnemen over
eventueel tussenbesluit voor de zomer. Dit is echter te onzeker dus ervoor gekozen dit niet te doen.

Graag reacties terug naar mij dan sluit ik dit dinsdag kort met en kan de nota nog voor 16 april in tas
minister
Mvrgr

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: " (BS)" < @rws.nl>
Verzonden: lOapr. 2020 13:07
Naar: " " < minienw.nl>; " - BSK"

@minienw.nl>
Cc: " - DGRW" < @minienw.nl>; " (GPO)"

@rws.nl>; " (BS)" < @rws.nl>
Onderwerp: conceptnota HR Afsluitdijk

Dag pHHH
Hierbij de concept nota voor de inzake de HR afsluitdijk.

legt deze nota bij en L neer voor hun reactie.
Door hem parallel met jullie af te stemmen willen we zorgen dat we de door peter onder de aandacht gebrachte deadline op tijd gaan halen.
Graag jullie reactie
Groet

Van: @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 10:33
Aan: @rws.nl>;
CC: Henri) - D @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota

@rws.nl>

Urgentie: Hoog

021
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Ha hoor net van dat er een deadline is vanwege het mei reces van 16 april voor nota's en brieven richting bewindspersonen, dus
daar graag op mikken.
Groeten

@rws.nl>Van:
Verzonden: woensdag 8 april 2020 09:11
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: nota
Dag ik bel je zo,

@minienw.nl>;
@minienw.nl>

@rws.nl>

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: @minienw.nl>
Datum: woensdag 08 apr. 2020 9:00 AM

3
Kopie: @minienw.nl>
Onderwerp: nota
Vrienden, is de nota in de lijn gebracht, dan kunnen en ik alvast een advies voor j opstellen om de voortgang te bevorderen.
Groeten
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