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, ir. 

From: , drs.  < @ctgb.nl>

Sent: donderdag 15 augustus 2019 08:06

To: , ir. 

Cc:  dr. 

Subject: RE: informatie m.b.t. bijen

Attachments: DOMUS-19198122-v3-

verzoek_aan_Ctgb_voor_leveren_input_bijenrichtsnoer_commCtgb.docx

Dag , 

Bijgevoegd de nota retour met suggesties voor wijzigingen, zoals gisteren besproken. 

groet  

Van: , ir.  [mailto @minlnv.nl]  

Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 16:54 

Aan: , dr. ; , drs.  

Onderwerp: RE: informatie m.b.t. bijen 

  

Hoi , , 

  

Zie bijgaand een conceptnota aan minister om haar te informeren over het EFSA verzoek aan het Ctgb en het advies om 

de TK hierover te informeren via een passage in een stavaza brief. 

Graag jullie check op de feitelijke informatie (en eventuele aanvullende opmerkingen?) 

Ik heb in de nota het EFSA verzoek aan Ctgb in de bredere context van het EFSA werkplan geplaatst. Ik wil de nota 

donderdagmiddag de lijn indoen, zodat hij in de weekendtas van de minister meekan. Dus aub jullie 

opmerkingen/suggesties voor donderdag 12:00. 

Hoe staat het met jullie MT-nota? 

Groetjes 

 

  

  

  

Van: , ir.   

Verzonden: woensdag 7 augustus 2019 15:00 

Aan: , dr. ' < @ctgb.nl> 

CC: , drs.  < @ctgb.nl>; ,  MA  < @minlnv.nl>; 

 < @minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: informatie m.b.t. bijen 

  

Hoi , 

Aanleiding voor de nota zijn vooral de laatste zinnen van je document. Zoals ik eerder schreef, leg ik je nog een concept 

voor. 

Daarnaast heeft EFSA een consultatie uitgezet via het Pesticides Steering Network, gericht op de toelatingsautoriteiten 

(risicobeoordelaars) van de lidstaten. Deze experts worden uitgenodigd om hun ervaringen met het huidige GD te delen. 

Deadline voor deze bijdrage is 6 september. Het Ctgb is voornemens te reageren op deze oproep. De basis voor onze 

reactie is het al bij vorige gelegenheden gegeven commentaar, aangevuld met de ervaringen van de ecotoxicologie-

experts bij gebruik van het GD voor de beoordeling van een aantal dossiers van werkzame stoffen.  

De Ctgb bijdrage aan deze EFSA-consultatie zal, voorafgaand aan indiening, ter instemming worden voorgelegd aan het 

College (augustusvergadering).  

Ik ga er van uit dat je met ‘het huidige GD’ het bijenrichtsnoer bedoeld dat in 2013 door EFSA is gepubliceerd? 
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Groet 

 

Van: , dr.  < @ctgb.nl>  

Verzonden: dinsdag 6 augustus 2019 16:48 

Aan: , ir.  < @minlnv.nl> 

CC: , drs.  < @ctgb.nl> 

Onderwerp: informatie m.b.t. bijen 

  

Beste , 

  

Afgelopen week vroeg je of het Ctgb een bijdrage wilde leveren aan een brief aan de minister m.b.t. de plannen van 

Nederland met het werk aan het guidance document bijen. 

  

Ik ga er in mijn reactie van uit dat het Ctgb alleen enkele bouwstenen levert, en PAV het lopende verhaal maakt. 

Was dat inderdaad de bedoeling? 

  

Mochten er nog onduidelijkheden zijn hoor ik graag hoe ik je verder kan helpen. 

Zou je alsjeblieft de conceptversie voor de minister eerst aan het Ctgb willen voorleggen? met dank! 

  

Met vriendelijke groet, 

 

  

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 

 

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 

het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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