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Subject: Update studies ihkv Guidance document on bees
Hallo10.2.e
Binnen Europa en de politiek staat het GD on bees inmiddels weer volop in de picture. Heb jij een kleine
update van het WUR-onderzoek naar bijen en hommels? De resultaten van jullie onderzoek kunnen van
groot belang zijn in de discussie. Het staat me bij dat één van de twee publicaties begin 2019 zou worden
opgeleverd en de andere iets later.
Groet, 10.2.e
10.2.e
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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.
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