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Masja Prins

Onderwerp: FW: Rectificatie mail d.d. 21 april betr. Convenant Duurzame Woningbouw

Bijlagen: 20220419_Mail RvM gemeenten_Convenant Duurzame Woningbouw.pdf; 

Bestuurlijke oplegger Convenant Duurzame Woningbouw.pdf; Convenant 

Duurzame Woningbouw Utrecht def.pdf

 

 

Van: secretariaatvanmuilekom <SecretariaatvanMuilekom@provincie-utrecht.nl>  

Verzonden: dinsdag 26 april 2022 09:35 

Aan: secretariaatvanmuilekom <SecretariaatvanMuilekom@provincie-utrecht.nl> 

Onderwerp: Rectificatie mail d.d. 21 april betr. Convenant Duurzame Woningbouw 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Vorige week stuurde ik u namens gedeputeerde Rob van Muilekom een oproep tot ondertekening van het Convenant 
Duurzame Woningnbouw. 
Daarbij werd per ongeluk de bestuurlijke oplegger niet meezonden. Om mijn fout recht te zetten, stuur ik u hierbij de 
mail, het convenant en de bestuurlijke oplegger opnieuw als geheel toe. 
 
Met vriendelijke groet en excuses voor de overlast, 

Dolf Smith 
Bestuurssecretariaat van de heer R.G.H. (Rob) van Muilekom 
gedeputeerde Binnenstedelijke Ontwikkeling, Wonen, 
Hart van de Heuvelrug, Cultuur en Gezonde Leefomgeving 
 
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH UTRECHT 
T 030 258 9125 
 
www.provincie-utrecht.nl  
Twitter.com/ProvUtrecht 

 

Ik werk van maandag tot en met donderdag 
 
De agenda van gedeputeerde Van Muilekom is aan verandering onderhevig, waardoor afspraken soms op korte termijn 
moeten worden gewijzigd.  
Onder dit voorbehoud worden afspraken in de agenda van de gedeputeerde opgenomen. 

 

 Printen: echt nodig? 

 
 
 

 

De informatie in dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Is dit bericht niet voor u bedoeld? Dan vragen 

wij u om de inhoud niet te gebruiken, maar ons te informeren door het bericht te beantwoorden en daarna te 

verwijderen. Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp. 

 

Provincie Utrecht doet er alles aan om de juiste informatie in onze e-mails te plaatsen. Toch gaat er wel eens iets 

fout, of komt een bericht te laat aan. Alleen de papieren versies van ondertekende documenten zijn daarom 

bindend. Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie zeer op prijs.  


