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From:

Sent: donderdag 17 mei 2018 15:05

To:  

Subject: FW: Bee guidance overleg komende dinsdag

Attachments: 2018.05.09 Info over bee guidance.docx

Collega’s, 

 

Zie bijgevoegd de input van  aan LNV ter voorbereiding van het overleg a.s. dinsdag over het bee guidance 

document. 

 

Groet, 

 
 

Van:  [mailto: @minez.nl]  

Verzonden: donderdag 17 mei 2018 14:55 

Aan:  
CC:  

 komende dinsdag 
 
Hallo , 
 
Ter voorbereiding van ons overleg dinsdag heeft  een stuk met zijn visie op het document én proces 
opgesteld, die in de bijlage is opgenomen. We willen dinsdag graag ook jullie ideeën over het Guidance document 
horen, de onderdelen die jullie niet bruikbaar achten en de toekomst van het document. Wellicht weten jullie ook hoe 
andere landen binnen de central zone hierin staan? 
 
Groet,  
 
 
 
 

 
 

Beleidsmedewerker  

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV) 

Cluster Plantgezondheid/Fytosanitaire Markttoegang (CPFM) 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag |  
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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.  




