
Ter info wat er werd gepresenteerd. 

 

 
Van:   

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 9:56 
Aan:  

Onderwerp: RE: staat van de sector zout 

 

Beste , 
 
Hierbij de presentatie van het bestuurlijke overleg. 
Verder as. maandag heb ik een gesprek met , wethouder Midden Groningen, 
om ook haar de laatste informatie te voorzien. 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 
Van:   

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 17:08 
Aan:  

Onderwerp: RE: staat van de sector zout 

 
Dag , 
 
We zullen jullie op de hoogte brengen wanneer we de Staat van de Sector Zout willen publiceren. 
Daarbij zal rekening gehouden worden met reactie tijd zodat jullie met evt Q&A kunnen 
voorbereiden. 

Het zal nog zeker 3-5 weken duren voordat het publiek gaat. 
 
Kun je mij een e-copy toesturen van het materiaal wat gisteren bij de Stuurgroep is 
gepresenteerd? 
 
Alvast dank, 

 
 

 

 
Van:   

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 11:13 

Aan:  
Onderwerp: staat van de sector zout 

 

Beste , 
 
Gisteren melde je dat het onderzoek van de staat van de sector zout zo goed als klaar was. 
Is het al bekend wanneer dit beschikbaar komt? Aangezien wij ons graag willen 
voorbereiden op evt. vragen in relatie met onze situatie. 
 
Verder zullen we met spoed terug komen op je vragen van je eerdere mail. 
 



Met vriendelijke groet/Kind regards, 

 
Managing Director 

 

Nedmag B.V. 
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This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your 
system. 
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. 
 

http://www.nedmag.com/



