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Van:
Verzonden: woensdag 20 januari 2016 14:11
Aan: Wob CCD
Onderwerp: RE: Zienswijze Wob-verzoek W15-11

Geachte   
  
Zoals al eerder aangegeven heeft   de opvatting dat onze adviezen in het geheel openbaar gemaakt 
mogen worden. We gaan ervan uit dat de CCD namen en verwijzingen naar   wel verwijderd maar dat is de 
standaard procedure heb ik begrepen. We hebben geen zienswijze ingediend en zullen dit ook niet doen. 
  
Groet   

 
  

From: Wob CCD [mailto:wob-ccd@rvo.nl]  
Sent: Wednesday, January 20, 2016 2:05 PM 
To:  
Subject: RE: Zienswijze Wob-verzoek W15-11 
  
Geachte heer   
  
Op 10 december 2015 zonden wij u het (bijgesloten) verzoek om een zienswijze te geven over documenten die 
betrekking hebben op uw instantie en zijn opgevraagd onder Wob‐verzoek W15‐11. Op dezelfde dag heeft u de 
ontvangst van het verzoek en de bijbehorende documenten bevestigd (zie onderstaande mail), maar helaas hebben 
wij nog geen zienswijze van u mogen ontvangen. 
  
Wellicht heeft u uw zienswijze ingediend, maar is er iets fout gegaan in de communicatie of wenst u geen zienswijze 
in te dienen. Kunt u aangeven of u al een zienswijze met betrekking tot dit verzoek heeft ingediend, nog een 
zienswijze gaat indienen of dat u geen zienswijze wilt indienen? 
  
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 

  

Van:   
Verzonden: donderdag 10 december 2015 16:34 
Aan:  
Onderwerp: RE: Zienswijze Wob-verzoek W15-11 
  
Geachte   
  
Dank voor de stukken; in goede orde ontvangen. 
  
Groet   
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From:   
Sent: Thursday, December 10, 2015 4:18 PM 
To:  
Subject: Zienswijze Wob-verzoek W15-11 
  
Geachte heer   
  
Zojuist heeft u een mail ontvangen met daarin documenten die vallen onder het onlangs ingediende Wob‐verzoek 
W15‐11 en betrekking hebben op uw instantie. Om deze documenten te kunnen openen, heeft u een wachtwoord 
nodig. Per NTS‐nummer is een willekeurig wachtwoord opgemaakt, dat enigszins betrekking heeft op de betrokken 
vergunning. 
  
NTS2015104:   
NTS2015125:   
NTS2015126:   
  
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
  

 

  

 
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. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen. RVO.nl is per 2014 ontstaan uit de fusie van Agentschap NL en Dienst 
Regelingen.  
 
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. 
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 




