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From:

Sent: donderdag 25 september 2014 18:58

To:  

 

 

 @minvws.nl)

Cc:

Subject: SO vragen metam-natrium

Attachments: PDF_SOvragen_metam-natrium.pdf

Importance: High

Hallo clustergenoten en collega’s, 
  
Vanmiddag bereikten mij de aangekondigde schriftelijke vragen van de Kamer over metam-natrium voor het SO. 
(Niet te verwarren met de CU-Kamervragen alternatieven voor metam ;-)). 
Antwoord wil de Kamer vóór 20 november (namelijk voor het AO gewasbescherming, aangekondigd voor 4 december 
in de middag.) 
  

, het zijn namelijk zo’n 120 vragen van VVD, PvdA, SP, CDA, D66, CU, 
PvdD. 
  
Voorstel voor werkwijze: 

1.    Ik heb het document doorgenomen en vragen genummerd en voorlopig toebedeeld; je ziet dat in de PDF-
scan. 

2.    Veelal in eerste instantie de vraag aan Ctgb en NVWA om een voorzet te doen voor een antwoord. Uiteraard 
telkens in overleg met ons waar nodig en gewenst; uiteraard ook in overleg met elkaar, als dat handig en 
verstandig is.  

3.    De eerstgenoemde partij in de kantlijn heeft wat mij betreft even de lead daarna de afstemming.  
4.    Ik verzamel en coördineer dan het geheel. 
5.    Graag de eerste aanzet tot antwoorden uiterlijk 24 oktober bij mij. Ik zet dan alles bij elkaar en stuur 

rond voor de afstemming. 
6.    Afstemming tussen 27 en 31 oktober. Antwoordbrief aan Kamer de lijn in 3 november. 

  
VRAGEN: 

-       Graag hoor ik van Ctgb en NVWA wie de contactpersoon/aanspreekpunt is. 
-       Collega’s van IenM en VWS en WJZ: geven jullie aan als je meteen al meer vragen wilt oppakken in de eerste 

fase? 
-       Clustergenoten: kijken jullie naar de vragen en geeft je aan als je iets in het bijzonder wilt oppakken in de 

eerste fase? Zeker daar waar PAV staat. 
  
Graag jullie bericht! 
  
Groet,  
  
  
  
  

  

  

Ministry of Economic Affairs  

Directorate General Agriculture  

Plant Health  

P.O.Box 20401  

NL 2500 EK The Hague  

The Netherlands  

tel **31 or **31 (   

e-mail: @minez.nl 
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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 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. 
==================================================================== 
Bezoekt u het kerndepartement van het Ministerie van 
Economische Zaken? 
 
Houd er dan rekening mee dat u een geldig 
identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs of rijkspas) dient 
te tonen. Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs 
kunt tonen, wordt u geen toegang verleend. Legitimatiebewijzen 
en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 
 
==================================================================== 




