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Verzonden: woensdag 31 juli 2019 12:10
Aan: Postbus OD NHN <Postbus@odnhn.nl>
Onderwerp: Bijlagen ontheffingsaanvraag Werkzaamheden Circuit Park Zandvoort
Geachte heer/mevrouw,
Via de website van ODHNH hebben wij een ontheffing proberen aan te vragen voor werkzaamheden aan
het Circuit Zandvoort. Echter bleek dat de ontheffing niet werd ontvangen bij jullie, vanwege
waarschijnlijk een fout in de bijlagen (ondanks dat letters, vreemde tekens etc uit de titel zijn gehaald).
De bijlagen werden om een of andere reden niet bijgevoegd, waardoor de aanvraag ook niet werd
verstuurd. De aanvraag voor de Wnb is nu wel via de site ingediend, maar zonder bijlagen. Ik heb van de
aanvraag nu wel een bevestigingsmail ontvangen, dus dit lijkt nu wel goed te gaan.
In de bijlage van deze mail vindt u de bijlage die eigenlijk bij de aanvraag via de site moesten worden
toegevoegd.
De transferlink van de overige bijlagen (bijlage 1 t/m 6) stuur ik u via deze mail ook toe, bijlage 7 volgt
nog wanneer deze definitief is. Tevens heb ik het machtigingsformulier en handtekeningenformulier voor
de Wnb bijgevoegd in de wetransferlink, omdat ook deze niet door de site werden geaccepteerd.
Via deze link kunt u de overige bijlagen downloaden:
https://wetransfer.com/downloads/44bf7bf5c1eedb7d1d90a22a685a3d7220190731100836/13a252ba
125502f65dfb7d16dc6076cf20190731100836/f1563a
Graag ontvang ik een bevestiging dat deze mail met bijlagen in goede orde is ontvangen, aangezien er
haast achter deze ontheffing zit.

