Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hallo

@ODRivierenland.nl>
woensdag 21 september 2016 16:25
RE: Orgamebo

,

Dat gaat ‘m niet worden. Kan iemand jou vervangen in week 40 (3 t/m 7 oktober)
Groet,
Van:
[mailto:
@buren.nl]
Verzonden: dinsdag 20 september 2016 13:54
Aan:
Onderwerp: RE: Orgamebo
Hoi

,

Voor mijn verlof (30-9 tot en met 10-10) red ik het niet meer. In de week van 11-10 heb ik nog een flink aantal
voorlopige reserveringen staan voor 1 overleg. Ik geef hierbij de betreffende mogelijkheden wel door maar de kans
is dus wel aanwezig dat net op het ene gekozen moment ook de andere afspraak valt (en dat betreft een
voorbereidingsoverleg voor een rechtszaak op 14-10 en die gaat dan voor). Ik kan (dus onder voorbehoud) op:
• 11-10 vanaf 12.00 uur
• 12-10 vanaf 12.00 uur
• 13-10 tot 13.30 uur
Met vriendelijke groet,

Van:
[mailto:
@ODRivierenland.nl]
Verzonden: maandag 19 september 2016 11:42
Aan:
Onderwerp: Orgamebo
Hallo

,

Nog even ter herinnering van hetgeen wij hebben besproken afgelopen donderdag het verzoek aan jou een aantal
dagdelen te sturen waarop jij beschikbaar bent voor een overleg over Orgamebo.
Doel van het overleg is een eenduidige opvatting bij betrokkenen over de voor legalisatie noodzakelijke
besluitvorming en afstemming van het legalisatieproces op het handhavingsproces.
Ik wil daarvoor naast jou uitnodigen:
, vergunningverlener ODR,
juridisch handhaver ODR,
specialist milieu Van Westreenen en Willem Bos, bedrijfsleider Orgamebo.
Ik verneem graag van je.
Met vriendelijke groet,
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