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Vanwege de vakantie van~ zal ik reageren op jou vraag. Ik heb kort overleg gehad met~ en wij zijn het eens met jou mndusie

Met vriendelijke Groet,

Adviseur/Handhaver Civiele Techniek
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Heren,

Zoals iugie vernomen hebben is een meldinu gb~k50439l.lginuediend om 100.000 ton nranulie~ttoe te assen in plas Over de Maa~s". 0 deze melding moet uiterlijk morgenmiddag gereageerd
zijn. 'la'unnen

jullie je hierin vinden of hebben jullie nog op- en/of aanmerkingen?

O~ Is dit in gjn met de redenatie In ON?

Hoor graag met spoed, liefst nog vandaag, van jullie,
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se lor adviseur/special at verg nningen
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