
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen :

(BS)
dinsdag 18 juni 2019 14:28

(BS)
FW: Baseend vanaf een multifunctioneel apparaat.
Scanned from a Xerox Multifunction Pnnter.pdf

Q8

Gast)en hendnk zich hier nu mee bemoeien?
Kunnen we even contact hebbenv Cees is hier al een tijd)e ee bezig.~

'an:

(Wvt)
Verzonden: dinsdag~tg 'uni 2019 tgi25
Aani (WVC); Splitthoff, Ruud (WVL)
om (Bs)
Onderwerp: FW: Baseend vanaf een mulbfuncaoneel apparaat.~ Ruud,

Vanmorgen gebeU door (BS).

Bontrup/ GIB isrmhoog m de boom bil lenW aan het lobbyen voor het granuliet verhaal Hg heeg daarbg Ha)ha Zglstra ingeschakekl en gehoor gevonden.

Er wordt aangestuurd op een gesprek om de ondernemer aan te horen. De vraag is wie aan moet shuten. Ik heb eersten naar Ruud verwezen, met de agpraak dat we daar nog onderhng over kunnen spreken.

Ds is de mak waar Cees voor 'n vakantie aandacht voor heelt gevraagd.

Aandachtspunten:
Hanhavmg zaak iu ON iofase van BOB. Be trait certilicenog. Dem zaak heelt betmkkiog op toepassing m Twentekanalen;
Advies gmud ofbouwstofhgt bij beleidskem (dgwb);

Producent heeg Cees ook aangesproken op zgn stardpunt dat de nwrkt ruimte moet hebben smcht aan te passen op veranderende enen. Hur nust mogelijk de Imk tussen handhavmg en projecten.

N 0: met~ had ik afgesproken nog eens m t het bedrgfm gesprek te gaan.

Tot zover,

Vermeden met BlackBerry Work
(www blackberrv com)

V (BS) eirws.mz
D t : d d 5 lzj 2019 943 AM

A ni (WVC) e r s nt
Oadermrp: FW: Gescand ansf een multifunctioneel apparaat.

Vezmnden met BlackBeny Work
(www,blackbenv.com)

V ar Slootmaker, Jaap (BS) &iase.skwtmsker(gr s.nl
D I : maandag 17 Jun. 2019 7.02 PM

(BS) ~(drws.aI
0 4 prFWG d f Itg t' pp t

V DBG B rw n nl

D t : donderd g 13 jun. 2019 1 ble AM
: 5loounsker, Jaap (BS) erws. )x

0 d rpr FW: Gescand va sf een «hfunct o eel apparaat.

HoiJssp,

Zoals sfzesprelwnm t JanH ndnk,zich tsesc ndedocum et.


