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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Annotaties staf M 21 mei // RE: Annotaties staf M 19 mei
REACTIE M - RWS-2021 13566 1) Beslisnota bij TK BriefAfsluitdijkvoorjaar2021.PDF;
REACTIE M - RWS-2021 1 3565 2) BIJLAGE Brief TK Afsluitdijk stand van zaken v7 opm
stuurgroep l&W verwerkt schoon.pdf; aanvullende annotatie voor staf nav vragen M
bij nota Afsluitdijk.docx

Ter info en dank voor jullie input!

Van:
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 17:37
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Annotaties staf M 21  mei // RE: Annotaties staf M 19 mei

Ha

Als aangekondigd: hierbij met dank aan het projectteam Afsluitdijk nog een nazending met aanvullend stuk annotatie
voor de Staf M morgen nav vragen M op nota en TK-brief Afsluitdijk. De late aanlevering heeft ermee te maken dat
wij de reactie van M pas gistermiddag ontvangen hebben en daardoor vandaag pas reactie konden opstellen. De
minister had weliswaar afgelopen weekend al gereageerd op de nota met verzoek om haar vragen in de RWS staf te
bespreken, maar haar reactie was even bij DBO blijven liggen.

Onze reactie op de door M gestelde vragen vind je in bijgevoegd document.

Omwille van de snelheid stuur ik deze mail direct cc ook naar

©secretariaat zouden jullie deze in iBabs willen toevoegen?

Groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 13:37
Aan:
CC:
Onderwerp: Annotaties staf M 21  mei // RE: Annotaties staf M 19 mei

Ha

Als besproken: heeft aangegeven tijdens de eerstvolgende RWS staf M (a.s. vrijdag 21  mei) de minister een
toelichting te willen geven op:

de recente nota en TK-brief Afsluitdijk (bijgevoegd bij deze mail) en
de ontwikkelingen rond onderzoek Remkes irt ZRG.

Daarnaast heeft de minister naar aanleiding van een recent bericht in het Friesch Dagblad over mogelijke vertraging
van werkzaamheden i r t  Sluis Kornwerderzand gevraagd om hierop een toelichting te krijgen in de staf M.
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In bijgevoegd document heb ik in afstemming met GPO en MN/DGLM (Afsluitdijk resp. Kornwerderzand) en NN (ZRG)
drie passages opgesteld die kunnen worden toegevoegd aan de annotatie voor en collega's RWS ten behoeve
van de aanstaande Staf M.

De annotatie Kornwerderzand is nog wat uitgebreid ten opzichte van de versie die j i j  (en ) als laatste hadden
gezien nav aanvullingen DGLM en nav telefoontje met zojuist.

In de annotatietekst ben ik ervan uitgegaan dat DGLM (H H) ook aanschuift (ivm reactie op deel artikel Friesch
Dagblad en brief KWZ die momenteel in voorbereiding is).

Zou j i j  deze passages en bijlagen willen opnemen in de RWS annotatie voor de staf?

Dank vast en groeten,

Van:
Verzonden: vrijdag 14 mei 2021 15:41
Aan:
Onderwerp: RE: Annotaties staf M 19 mei

Helemaal prima Dank!

Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 14 mei 2021 15:40
Aan:
Onderwerp: RE: Annotaties staf M 19 mei

Ha

De staf is vanochtend verplaatst van woensdag naar vrijdag a.s. en er is een extra agendapunt bijgekomen waar we
op verzoek van de minister een toelichting bij zullen geven tijdens staf M. Ik stel voor dat laatste punt
(Kornwerderzand) ook een annotatie op ism project. Die kan ik waarschijnlijk pas dinsdag aanleveren. Ik combineer
dat dan gelijk met aanleveren van 'mijn' andere twee annotaties. Ik neem aan dat dat geen probleem is?

Groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 12 mei 2021 13:58

Onderwerp: Annotaties staf M 19 mei

Collega's,

Annotaties graag uiterlijk maandag voor 12 uur aanleveren.
Per mail naar en mij.

Dank!
Groetjes
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