
---------------
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 21 }!!!S13:48

RE: opmerkingen bij concept advies

d

Dank voor je reactie! Dat ziet er positief uit. Voor 7 augustus
inventariseren we alle punten (van hebben we
inmiddels oak een uitgebreide reactie ontvangen, hebben jullie die oak
gehad?) en geven aan of en zo ja in hoeverre dat tot wijziging van het
rapport leidt. Hier en daar zal dat zeker nag het geval zijn.

Gezien het nadere onderzoek waar ons toe uitdaagt zie ik
weI een lichte overschrijding op het budget opdoemen - ik verwacht rand
de • 'uit te komen. Is dat een probleem, welke acties moeten daarop
ondernomen worden?

Alternatief is om de reactie van~te verwerken door hier en
daar de zinsnede 'nader onderzoek zou moeten uitwijzen of ... ' toe te
voegen - maar onze onderzoekers geven er natuurlijk de voorkeur aan am
hun aanname op zo'n gebied oak harder te maken. We denken dan vooral aan
het discussiepunt dat~opwerpt of het nu redelijkerwijs
mogelijk is am met een~emcodes te genereren. Hij acht onze
claims overdreven en theoretisch, terwijl wij vinden dat we nag heel
voorzichtig schatten. Maar met een test met een gewone PC is het
natuurlijk wel aan te tonen, en dan kunnen we de hele discussie meteen
kortsluiten.

Dat heeft onze voorkeur maar ik leg dat oak even bij jou neer
natuurlijk.

In de tussentijd zal ik een factuur sturen voor de aanvankelijke
hoofdsom, over het meerdere spreken we dan t.z.t. nog.

Groet! En fijne vakantie,

-----Original Message-----
From: & V ••••••••••••
Sent: zondag 20 juli 2008 13:4~

To: 1 l
Subject: opmerkingen bij concept advies

ik had mlJn commentaar eerder deze week alleen aanlllll gestuurd, in de
gedachte dat hij het met jou zou bespreken op 7 aug, ma~r zie nu dat ik
jou deze week al een reactie had toegezegd. Daarom alsnog ook naar jou.

Groeten en dank voor jullie werk!

&

-----Oorspronkelijk bericht-----
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. ---------------
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,

woensdag 16 juli 2008 9:32

RE: E-mail met bijlage (attachment): RAP_MinVenW_PR080099Jnternetstemmen
waterschappen_2.0.ENC.pdf

Prima, doen we zoo Geen probleem om 12/8 een definitief rapport te
hebben.

Op dit moment heeft het rapport trouwens nog de status 'vertrouwelijk',
maar voor de definitieve versie is dat niet meer de bedoeling neem ik
aan.

Is voor ons ook nog wel van belang - wij krijgen inmiddels ook wel
vragen van (bijvoorbeeld) het platform voor informatiebeveiligers (pvib)
om eens te komen vertellen over onze bevindingen. Voor ons leuk
natuurlijk, dus dat willen we graag doen, maar sowieso pas nadat het
rapport definitief is en niet zonder e.e.a. even met jullie af te
stemmen.

• S

- - - - -o;.rl.·g.ijna.l.Mies.s.a.,eiilil-.'--:liiIJIO.:•••_.~ •••From:. 2 : _It
Sent: dinsdag 15 juli 2008 10:00
To:
Cc:
Subject: RE: E-mail met bijlage (attachment):
RAP_MinVenW_PR080099 internetstemmen waterschappen_2.0.ENC.pdf«--,
hartelijk dank, eerste indruk is goed, maar ik ga er nog even echt voor
zitten en laat deze week nog van mij horen. De week erna ben ik ook nog
op kantoor, dan vakantie. Tijdens mijn vakantie is Wino bereikbaar.

Gisteren hebben we en lIlT d Lop bezoek gehad om even
terug te blikken op het AO en afspraken te maken over de uitvoering van
de toezeggingen (o.a. over het stemmen tellen). Voor beiden was het de
eerste dag van hun vakantie, ze hadden dus erg weinig tijd om te
reageren op jullie verhaal. Ook £ ~ is nog niet terug van
vakantie. Omdat de tijdsdruk na het AO to~wat afgenomen is, hebben we
hun verzoek om meer reactietijd gehonoreerd. Vandaar de afspraak die
1111 gisteren met je gemaakt heeft voor 7 augustus. Ik denk dat het het

.., 7rapPokr~ .aklleen maar tendgOed~ kan ko~en.adls eln 1 sa er nogdgOed
naar l] en. Ze reageer en glsteren In le er geva a meteen op e
laatste bullet op pagina 4.

Op 19-8 spreekt de staatssecretaris met de verantwoordelijke bestuurders
van de Unie van waterschappen. In verband met de voorbereiding van dat
gesprek zouden wij jullie definitieve eindrapport op di 12 aug willen
hebben. Ik neem aan dat dat wel lukt? Onze reactie krijg je deze week.JIIIII it Ilal ook reageren zodra hij terug is van vakantie.

is weer bereikbaar vanaf 5 augustus.

Ik heb inmiddels opdracht gegeven het contract aan te passen: einddatum
wordt 15 augustus.

7£
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-----Oors ronkeli1
Van:
verzonden:
Aan:
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment)
RAP_MinVenW_PR080099 internetstemmen waterschappen_2.0.ENC.pdf

«RAP_MinVenW_PR080099 internetstemmen waterschappen_2.0.ENC.pdf»
Beste •••

Eindelijk klaar. :-}

Hierbij - met gepaste trots - het conceptrapport. Graag hoar ik jullie
opmerkingenl

Groet,

Disclaimer
************************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis
hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender te
informeren. Wij adviseren u am bij twijfel over de juistheid of de
volledigheid van de mail contact met afzender op te nemen.

This message shall not constitute any rights or obligations.
This message is intended solely for the addressee.
If you have received this m~$sage in error, please delete it and
notify the sender immedrately. When in doubt whether this message
is correct or complete, please contact the sender.
************************************************************************
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