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From: @minienm.nl>

Sent: donderdag 6 augustus 2015 16:27

To:

Subject: RE: Brief aan stas_omwonenden_30juli2015

Hoi , 

  

Is goed. Fijne vakantie nog! 

  

Groet,  

  

Van: @ctgb.nl]  
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 16:18 

Aan:  
CC:  

Onderwerp: RE: Brief aan stas_omwonenden_30juli2015 

  

Dag  

  

Er is nog tijd, er is gevraagd om de brief niet eerder dan het einde van het reces te versturen. Dus willen we graag begin 

september een definitieve versie hebben. 

 kan vanwege vakantie ook pas eind augustus reageren. Dus jullie commentaar ergens in de week van 24 augustus 

is prima. 

  

Ik ben zelf nog tot eind augustus op vakantie. Zouden jullie daarom ook cc naar  willen reageren?  

  

Hartelijk dank! 

Groet  

  

Van: @minienm.nl]  
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 16:01 

Aan:  
Onderwerp: RE: Brief aan stas_omwonenden_30juli2015 

  

Beste , 

  

Dat is goed. Kan je misschien iets zeggen over jullie proces (met andere woorden: wanneer het handig is 

voor ons om uiterlijk te reageren)? 

  

Ik heb het RIVM gevraagd mij hierin te adviseren, zij verwachten op zijn vroegst eind volgende week een 

reactie te kunnen geven. 

  
Groet, 
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Van: @ctgb.nl]  
Verzonden: donderdag 6 augustus 2015 14:33 

Aan:  
Onderwerp: FW: Brief aan stas_omwonenden_30juli2015 

  

Beste , 

  

Inmiddels is een nieuwe versie van deze brief gemaakt. Ik zou jullie willen vragen om deze versie te becommentariëren 

en de eerdere versie te vergeten. 

  

Alvast hartelijk dank! 

Groet   

  

Van:   

Verzonden: woensdag 29 juli 2015 18:09 
Aan: @minienm.nl' 

CC:  

Onderwerp: Brief aan stas_omwonenden_30juli2015 

  

Beste , 

  

Bijgevoegd vinden jullie een concept van de brief om beide staatssecretarissen te informeren over het besluit dat het 

College recent heeft genomen mbt de herbeoordeling van gbm middelen op het gezondheidsrisico voor omwonenden. 

De brief ligt ook nog ter interne afstemming voor. De defintieve versie zal pas na het reces worden verstuurd. 

  

Graag jullie commentaar!  

  

Met vriendelijke groet, 

 

  

  
  

Project Manager Policy Affairs Plant Protection Products  

  
Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides  
 
Tel : +31   
Fax : +31   
E-mail : @ctgb.nl  
Internet : www.ctgb.nl  

  

  

  

  

  

 

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  
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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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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 
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