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Dank voor je terugkoppeling, ik hoor graag van je.
Alvast een prettig weekend!
Mel vriEndelijke groet / Kind regards,
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Hatlo

lk heb navraag gedaan bij onee jurist. De Wet openbaarheid van lestuur biedt de rnogetijkheid om een zienswijze

t€ vragen aan een derde.
Hij heeft nu nog nie[ voldoende zicht op de zaak om
lk hou je op de hoogte,
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Met vriendelïjke groet,

Senior Adviseur
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te concluderen dat we zienswijze vragen.
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Je vertelde vanmorgen over het WOB verzoek mbt onze archeologie.
Ondertussen heb ik intern ook even juridisch advies in gewonnen, maar waUwie zit er achter dit WOB
verzoek? Weet je dai?
Op grond van onze ervaring heb ik begrepen dat jullie ons eerst moeten laten weten welke stukken jullie
ovêrwegen ter beschikking te stellen.
lk ga er dan ook van uit dat je ons hierover nog informeert.
Mvgr,
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