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Van: @noordgastransport.nl>
Verzonden: donderdag 15 september 2016 12:19
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Aankondiging inspectie /Roodeschool

Beste .  
 17 oktober a.s. is wat ons betreft gaan probleem.  
 
Vriendelijke groeten, 
 

  
 
> Op 15 sep. 2016 om 11:33 heeft @minez.nl> het volgende 
geschreven: 
>  
> Geachte heer , 
>  
> Schikt onderstaande datum? Of moeten we in verband met jullie beschikbaarheid een andere datum kiezen? 
>  
> Groet, 
>  
>  
>  
> -----Oorspronkelijk bericht----- 
> Van:  
> Verzonden: vrijdag 9 september 2016 16:35 
> Aan: @noordgastransport.nl' 
> CC:   

 
> Onderwerp: Aankondiging inspectie /Roodeschool 
>  
> Geachte heer , 
>  
> SodM is voornemens om een inspectie uit te voeren op de NGT locaties /Roodeschool. Dit betreft een 
follow-up inspectie van de inspecties die vorig jaar zijn uitgevoerd voor de projecten Onderhoud, PGS29 en Wabo. 
De inspectie zal ik samen met mijn collega  uitvoeren. Tijdens de inspectie kunnen natuurlijk ook 
andere Arbowet of Mijnbouwwet gerelateerde zaken opvallen, ondanks dat daar niet specifiek op geïnspecteerd zal 
worden.  
>  
> De datum voor de inspectie is 17 oktober vanaf 9.30 uur. 
>  
> Aanstaande 30 september is er overleg over de locatie Roodeschool. Mochten er uit dit overleg onderwerpen 
volgen die relevant zijn, dan zullen deze worden meegenomen in de inspectie op 17 oktober. 
>  
> Na afloop van de inspectie zal ik een korte terugkoppeling geven van de aard van mijn waarnemingen. De ernst 
van deze eventuele waarnemingen en bevindingen wordt achteraf pas vastgesteld in overleg met mijn 
leidinggevende, tenzij onmiddellijk actie is vereist. Indien uit nadere bestudering van de tijdens de inspectie 
ontvangen informatie, nieuwe feiten aan het licht komen zal ik deze alsnog mondeling of per mail aan u 
terugkoppelen. Ik streef er naar om de inspectiebrief circa vier weken na de inspectie te versturen aan de 
bestuurder van uw onderneming, waarvan een afschrift aan de ondernemingsraad zal worden gezonden.  
>  
> Met vriendelijke groet 
>  
>  
>  
>  
>  
> Senior Inspecteur engineering / Senior Inspector engineering 
........................................................................ 
>  
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> Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines Ministerie van Economische Zaken Ministry of 
Economic Affairs Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag / The Hague Postbus / P.O. Box 24037 | 2490 AA | 
Den Haag / The Hague ........................................................................ 
> T + 31 70  (algemeen) 
> T + 3170  (direct) 
> F + 31 70  
> @minez.nl 
> www.sodm.nl 
>  
>  
> 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. 
>  
>  
>  
> ________________________ 
> This email was scanned by Bitdefender 
 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 
Noordgastransport BV staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van 
een verzonden e-mail bericht. Noordgastransport BV wijst er met nadruk op dat er risico's verbonden zijn aan het 
gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. Noordgastransport BV aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of 
bijlagen. 




