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2 Attachments

Nota ter informatie DG RWS aan M issue HR Afsluitdijk def 03062018. docx

nota ter info hydraulische randqvoorwaarden versie M..docx

Ter info
Groet

Onderwerp: FW: def versie nota M
Beste ,
Bij deze de door BS aangepaste nota zoals afgesproken afgelopen vrijdag (ook de vorige memo aan Minister juni
2018 is ter kennisgeving bijgevoegd).

ik neem aan dat j i j  via geïnformeerd en akkoord bent op deze memo?
Met is afgesproken dat bijgevoegde memo door naar DG verstuurd wordt. moet ik hiervoor verder
nog iets aanleveren?
Mvrgr

(BS)Van:
Verzonden: maandag 30 september 2019 17:01
Aan:

Onderwerp: RE: def versie nota M
Dank ,
bijna al je opmerkingen overgenomen. Wij hebben elkaar net gesproken en geef in de nota aan dat die met jullie is
afgestemd.

ga j i j  de nota ter info aan . geven of wil je op deze nota medeparaaf van hem?
Bijgevoegd de aangepaste nota (en de eerdere nota van 3 juni).
@ , vraag j i j  of de nota - met akkoord - naar stuurt?
Vriendelijke groet,

Team VenR & Bestuursstaf

Van:
Verzonden: maandag 30 september 2019 15:00
Aan:

Onderwerp: RE: def versie nota M
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Ha ,
Ivm verlof een wat verlate reactie, maaar zie bijgaand nog opmerkingen van mijn kant. Op sommige plekken meer
tekstsuggesties.
Kunnen anders ook nog even bellen.
Groet,■
Van: >
Verzonden: maandag 30 september 2019 14:32
Aan:

Onderwerp: def versie nota M
Dag

, dan voor jou opmerkingen. Heb een aantal verwerkt en op aantal vragen een opmerkingen een antwoord
gegeven.
Zie hiervoor het stuk waarin ik dat heb aangegeven. Hoop dat eea duidelijk is.
Vrijdag hebben we de nota met besproken en zij vond de opzet -ondanks technische kant- in orde zo.
We hebben een paar punten aangescherpt en de definitieve versie voor M gemaakt. Zo wil ze ook de bedragen van
de scenario's erin hebben.
Kunnen jullie mp geven op de nota?
Vriendelijke groet,
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