
Subject: RE: Afspraken 11 juli middag

From: "Rob Wesselingh" <rob.wesselingh@planet.nl>

Date: 14/07/2011 12:41

To: "'Konijnenburg, Petra van \(RDU\)'" <petra.van.konijnenburg@rws.nl>, "'Schoofs, Ronald \(RDU\)'"

<ronald.schoofs@rws.nl>

CC: "'klein Gebbink, Joost \(RDU\)'" <joost.kleingebbink@rws.nl>, "'Hollewand, Robert \(RDU\)'"

<robert.hollewand@rws.nl>, "'Lahaye, Stephan \(RDU\)'" <stephan.lahaye@rws.nl>, "'Wilma van der

Bruggen'" <wilma@logos-mutualgains.nl>, "'Jan lobeek'" <jlobeek@xs4all.nl>, "'Joyce Ramsbotham'"

<joyce.ramsbotham@hoevelakenbereikbaar.nl>

Dag Petra en Ronald,
 
Dacht dat wij ook hadden aangegeven dat wij van jullie een berekening verwachten van de versoberde versie van de
Hoevelaken aanslui ng zoals wordt voorgesteld door SHB&L die wij jullie uiterlijk medio augustus zullen aanleveren.
Wij moeten gaan lobbyen voor extra bijdragen van provincie Gelderland en betrokken gemeentes en hebben dan ook
een kosten indica e nodig voor dit minimum pakket. Graag ook een indica e wanneer wij van jullie die
inscha ng/berekening kunnen verwachten.
 
Rob
 

Van: Konijnenburg, Petra van (RDU) [mailto:petra.van.konijnenburg@rws.nl]
Verzonden: maandag 11 juli 2011 16:41
Aan: Rob Wesselingh; Jan lobeek; Joyce Ramsbotham
CC: Schoofs, Ronald (RDU); klein Gebbink, Joost (RDU); Hollewand, Robert (RDU); Lahaye, Stephan (RDU); Wilma
van der Bruggen
Onderwerp: Afspraken 11 juli middag
 
Beste Rob, Joyce en Jan,
 
Hierbij de afspraken nog even op een rij die wij vanmiddag met elkaar hebben gemaakt. De afspraken van ons gesprek
van vanochtend zet Wilma van der Bruggen op papier.
 

Ronald gaat de discussie intern I&M aan over het loslaten van normen en richtlijnen mbt de aansluiting

Hoevelaken

In het najaar geeft RWS aan waar het ontwerp van de aansluiting mogelijk versoberd kan worden en wat hier

globaal de financiële consequenties van zijn

Uiterlijk medio augustus komt de Stichting Hoevelaken met hun versoberings ideeën ten aanzien van de

aansluiting Hoevelaken

Zodra RWS inzicht heeft in de manier waarop zij het vervlechtingsproces vorm gaat geven (naar verwachting
komend najaar), informeert zij de Stichting en anderen hierover. Specifiek wordt hierbij ingegaan op participatie
door bewonersgroepen bij dit proces en wat er gebeurd met de informatie die de planstudie tot op heden heeft

gegenereerd.
 
Met vriendelijke groet,
Petra van Konijnenburg
 
 
-------------------------------------------------------
Ir. Petra van Konijnenburg
Projectleider / Omgevingsmanager
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Rijkswaterstaat Dienst Utrecht / WVP
Bezoekadres: Griffioenlaan 2, Utrecht
Postadres: Postbus 24094, 3502 MB Utrecht

 
T 088-7982534
M 06-21227187

 
Ik ben woensdag afwezig
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