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, ir. 

From: , ir.  < @minlnv.nl>

Sent: woensdag 30 oktober 2019 14:06

To:

Subject: AO dossier

Attachments: Factsheet azolenresistentie - 191018.docx; Factsheet Bijenrichtsnoer - 191018.docx; 

Factsheet glyfosaat.docx; Factsheet Groene Veredeling - 191022.docx; Factsheet 

Honingbijen surveillance programma - 191018.docx; Factsheet laagrisico middelen en 

groene middelen- 191018.docx; Factsheet neonicotinoiden en vrijstellingen - 

191018.docx; Factsheet Omwonenden - 191018.docx; Factsheet REFIT - 191018.docx; 

Factsheet Tussenevaluatie Nota GGDO - 191018.docx; Factsheet Uitvoeringprogramma 

Toekomstvisie gewasbescherming - 191018.docx; Factsheet ziekte van Parkinson - 

191030.docx; Inleidende spreekteksten - 191030.docx; Inhoudsopgave.docx

Categories: Wob Zembla - imida

Beste , 

 

 

Ik stuur je bij deze de inhoudsopgave van het dossier voor het AO Gewasbeschermingsmiddelen. Je weet dan welke 

stukken daarin zitten. 

 

Ik stuur je – zoals beloofd – ter informatie de meest recente versie van de factsheets (zie bijlagen) en de inleidende 

spreektekst (zie bijlage). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

Team Gewasbescherming 

Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag | Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

 

T: 070-  of 06-  | E: @minlnv.nl 

 

Ik werk niet op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. 

 

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 

verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Ondergetekende staat niet in voor de juiste en volledige 

overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

 

 

 

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, 
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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.  




