
~------------------------------Van: 
Verzonden: 
Aan: 

dinsdaq 6 juni 2017 16:00 
Wob CCD 

> 

Onderwerp: RE: herinnering zienswijze inzake Wob-verzoek W17-07 

Beste - , 

We hebben inderdaad geen zienswijze ingediend omdat er volgens ons (naast namen) geen zaken in stonden 
die we volgens de wet konden vragen om weg te laten. Je kan mij eventueel de rest van de middag bellen 
(beste op het mobiele nummer). 

To: 

From: Wob CCD [mailto:wob-ccd@rvo.nl] 
Sen-t· Tuesda , June 06, 2017 14:47 

Subject: erlllilering zienswijze inzake Wob-verzoek W17-07 

Geachte meneer-, 

Vanmiddag heb ik geprobeerd om u te bellen in verband met het verzoek van de CCD om uw zienswijze. 
Aangezien ik u niet heb kunnen bereiken stuur ik u deze e-mail. 

Op 20 april 2017 heeft de CCD u verzocht om een zienswijze in verband met een verzoek op grond van de 
Wet openbaarheid bestuur. Het betrof de vergunning van NTS 2016765. 
U heeft de ontvangst van dit verzoek bevestigd op 20 april 2017. 

Inmiddels is de termijn voor het indienen van een zienswijze verstreken. Volgens mijn infonnatie heeft de 
CCD van u geen zienswijze ontvangen. 
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Graag informeer ik of het klopt dat u geen zienswijze wenst te geven ofwel dat deze zienswijze wellicht via 
een ander persoon binnen uw organisatie komt.  
 
Kunt u aangeven wanneer ik u hierover kan bereiken? Indien u dat wenst kunt u mij eventueel mobiel 
bereiken op het nummer .  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Ondersteunend Bureau 
Centrale Commissie Dierproeven  
........................................................................ 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
Tel 0900 2800028  
e-mail: Wob-ccd@rvo.nl 
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Internationaal ondernemen.  
 
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. 




