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SodM Boren

Van: @Nedmag.nl>
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 18:02
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: Vragen aan Nedmag in kader van de advisering WP
Bijlagen: beantwoording vragen sodm nav winningsplan 2018.pdf

Categorieën: Taak; Hoge Proriteit

Geachte , 
 
Zie de bijlage voor de beantwoording van de aan Nedmag gestelde vragen. Indien nodig zijn wij natuurlijk 
bereid tot een nadere toelichting, ook op korte termijn. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Hoofd Productie Mining 

Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding niet automatisch van internet gedownload.
h ttp s: //www.nedmag.nl/sites/default/files/sty les/small/public/2018-07/Logo_Nedmag_50mm_0.jpg
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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. 
Van:   
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 16:44 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: Vragen aan Nedmag in kader van de advisering WP 
 
 
Beste , 
 
We hebben een document met vragen opgesteld voor Nedmag. De antwoorden hierop zijn van belang voor onze 
advisering. 
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In het kader van de vlotte behandeling heb ik deze vragen ook meteen met Nedmag gedeeld (cc). Als je dat liever 
anders ziet, laat maar even weten. 
 
Gr.  
 
 
 
......................................................................................................... 

 
Senior Inspecteur 
 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague 
Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | Den Haag 
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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. 




