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(MN) to: (GPO),
(GPO), (GPO) ,

(GPO) , L (GPO) 14-04-2020 13:48

RE: conceptnota HR Afsluitdijk
W' (GPO) ,

(BS), (MN),
~~ Cc: " (BS)"

This message may be forwarded to Google recipient(s)
From: " (MN)" < @rws.nl>
To: " (GPO)" <[ ftfrws.nl>, "1 (GPO)"
< (o(rws.nl>, ” <d @minbzk.nl>, ' J
(GPO)" < @rws.nl>, " (GPO)" <B @rws.nl>, "H
(BS)" <| @rws.nl>, "j (MN)" <fll (ojrws.nl>,

(GPO)" <|| (o>rws.nl>, ”■ (GPO)" (o(rws.nl>
Cc: " (BS)" < @rws.nl>

, akkoord met nota. Klein dingetje: ik zou wel beetje subtiel zijn met druk zetten op bij tekst
beslistermijn. Wij zelf zijn erg laat met versturen nota. Vind dat niet helemaal gepast. Zou gewoon aangeven: zo
snel mogelijk, Of: na uw besluit zullen wij zo snel mogelijk kamerbrief opstellen.
Ter check: Eerder hadden we in het pre corona tijdperk het nog even gehad over een eerste steenlegging. Ik neem
aan dat dat nu definitief van de baan is?

Ha

Van: (GPO) < @rws.nl>
Verzonden: vrijdag 10 april 2020 14:28

@rws.nl>;
(GPO)

@rws.nl>;

(GPO) <
@rws.nl>;

(MN) <
@rws.nl>

Onderwerp: FW: conceptnota HR Afsluitdijk
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
Mvrgr

Verzonden met BlackBerry Work(www. blackberry.com)

Van:  " (BS)" < @rws.nl>
Verzonden: 10 aor. 2020 13:07
Naar:  "

@minienw.nl>
- DGRW

@rws.nl>; "
Cc:  "

- BSK"

iminienw.nl>; "
@rws.nl>

(GPO) t t

Onderwerp: conceptnota HR Afsluitdijk

Dag en
Hierbij de concept nota voor de minister inzake de HR afsluitdijk.

legt deze nota bij en neer voor hun reactie.
Door hem parallel met jullie af te stemmen willen we zorgen dat we de door gj gonder de aandacht gebrachte
deadline op tijd gaan halen.
Graag jullie reactie
Groet
Met vriendelijke groet,
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Van: - DGRW < @minienw.nl>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 10:33
Aan: (BS) < @rws.nl>; (GPO) < @rws.nl>
CC: - DGRW < @minienw.nl>
Onderwerp: RE: nota
Urgentie: Hoog
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
Van: (BS) < @rws.nl>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 09:11
Aan: - DGRW < @minienw.nl>; (GPO) < @rws.nl>
CC: - DGRW < (gminienw.nl>
Onderwerp: RE: nota
Dag ik bel je zo,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: - DGRW < (a)minienw.nl>
Datum:
Aan:
Kopie:

woensdag 08 apr. 2020 9:00 AM
(BS) < Grtjrws.nl>, (GPO) < @rws.nl>

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