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De documenten met nummers 30 en 76 bevatten in hun geheel informatie die 
buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen, wat later in het behandelingsproces 
werd geconstateerd. Derhalve worden deze documenten niet verstrekt. De 
documenten staan wel op de inventarislijst, omdat vernummeren van de 
documenten die wel onder de reikwijdte vallen, voor onnodige vertraging van de 
afhandeling van uw verzoek zou zorgen. 
 
De documenten met nummers 13, 15a, 15b, 35, 36 en 45a zijn reeds openbaar. 
De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. De vindplaats van 
deze documenten staat aangegeven op de inventarislijst. 
 
De documenten met nummers 1, 6, 7, 8, 9, 14, 22b, 25a, 26, 33, 34, 47, 50, 51, 
52, 54, 55, 56a, 57, 60, 64, 69, 72, 73, 74, 79 en 80 bevatten delen met 
informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek vallen. Derhalve is deze 
informatie weggelaten. 
 
Zienswijzen  
U bent er over geïnformeerd dat er derde belanghebbende n zijn bij de 
openbaarmaking van de documenten en dat deze in de gelegenheid zijn gesteld 
hierover hun zienswijze te geven. 
 
De zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen.  
 
Besluit 
Ik heb besloten deels aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie 
waarom u verzocht opgenomen in het document met nummer 75a openbaar te 
maken. 
 
Ik heb besloten de documenten met nummers 4, 5, 9, 20, 21, 22, 22b, 25, 27, 
31, 32, 38, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 
66, 70, 72, 75, 79, 81, 82, 84a, 85, 86, 87, 88, 89, 90 en 92 openbaar te maken 
met uitzondering van de daarin vermelde persoonsgegevens. Voor de motivering 
verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 23, 24, 25a, 26, 28, 29, 33, 34, 
37, 39, 40, 41, 42, 47, 52, 54, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 80 en 83 deels 
openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen 
van dit besluit. 
 
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie opgenomen in de documenten 
met nummers 15, 16, 17, 18, 45, 84, 91 en 93 niet openbaar te maken. Voor de 
motivering verwijs ik naar onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
 
Overwegingen 
Allereerst wil ik u er op wijzen dat ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, een 
verzoek om informatie ingewilligd wordt met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het 
publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt 
iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid 
geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of 
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belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan 
ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde 
informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet 
het specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In de documenten met nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 84a, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 en 93 staan 
persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen en 
handtekeningen. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. Namen van medewerkers die vanwege hun functie in de 
openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 
 
Openbaarmaking van (bepaalde passages uit) de documenten met nummers 16, 
17, 18, 22b, 25a, 26, 71, 80 en 93 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige 
benadeling van de Staat waar deze informatie betrekking op heeft. Gelet op de 
aard en de inhoud van de gevraagde informatie staat artikel 10, tweede lid, 
aanhef en onder g, van de Wob aan openbaarmaking in de weg. Openbaarmaking 
van de gevraagde informatie zou het publiekrechtelijke lichaam namelijk 
onevenredig benadelen bij huidige een eventuele toekomstige rechtsgang. Het 
belang van het goed functioneren van het publiekrechtelijke lichaam/het 
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voorkomen van onevenredige benadeling van een bestuursorgaan met het oog op 
zijn huidige en toekomstige procespositie weeg ik hier zwaarder dan het 
algemene belang van openbaarmaking. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad  
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uitgangspunt van de Wob is dat overheidsinformatie openbaar is. Dit geldt in 
beginsel ook voor documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad. Dit is het 
beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan, dan wel 
binnen een kring van overheden in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid. Uit de 
wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip ‘documenten opgesteld ten behoeve 
van intern beraad’ onder meer moeten worden begrepen: nota’s van ambtenaren 
aan hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie tussen de 
onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, concepten van 
stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van interne 
besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Degene die de 
stukken heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat ze zouden dienen 
voor intern beraad.  
 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat uit documenten die zijn opgesteld 
ten behoeve van intern beraad geen  informatie wordt verstrekt over persoonlijke 
beleidsopvattingen. Onder ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ wordt verstaan: 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen. Dergelijke opvattingen 
worden niet openbaar gemaakt omdat een zekere mate van veiligheid en 
vertrouwelijkheid noodzakelijk is om te kunnen komen tot een effectieve 
besluitvorming. Ambtenaren en bestuurders moeten onderling en met 
bewindspersonen kunnen brainstormen. Feiten, prognoses, beleidsalternatieven, 
de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een 
overwegend objectief karakter worden door mij niet beschouwd als persoonlijke 
beleidsopvattingen. De totstandkoming van beleid en regelgeving wordt met de 
openbaarheid van dergelijke informatie inzichtelijk. 
 
De documenten met nummers 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25a, 
26, 28, 34, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 61a, 64, 67, 68, 69, 71, 78, 80, 83, 84, 91 en 
93 zijn deels opgesteld ten behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke 
beleidsopvattingen. Het betreft bijvoorbeeld input voor de beantwoording van 
Kamervragen of de Kabinetsreactie op het Rapport Remkes over Luchtvaart, die 
betrekking hebben op de PAS-melding Lelystad. Ik verstrek daarover in beginsel 
geen informatie, ik heb echter besloten deze in een aantal gevallen toch openbaar 
te maken. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven 
in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen 
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hebben geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de 
informatie wel herleidbaar is tot hen. 
 
In het onderhavige geval acht ik het in het belang van een goede en 
democratische bestuursvoering om persoonlijke beleidsopvattingen in de 
documenten met nummers 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 23, 24, 25a, 26, 
28, 34, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 61a, 64, 67, 68, 69, 71, 78, 80, 83, 84, 91 en 93 
zoveel mogelijk openbaar te maken, omdat transparantie over hoe wordt 
omgegaan met de PAS-melding Lelystad een bijdragen kan leveren aan het 
publieke debat. 
 
De persoonlijke beleidsopvattingen die ik niet openbaar maak, betreffen 
opvattingen waar met voortschrijdend inzicht achteraf van blijkt dat deze 
opvattingen feitelijk onjuist zijn en ambtelijke adviezen, visies, standpunten en 
overwegingen ten behoeve van intern beraad ten aanzien van de procesmatige 
aanpak, die geen inhoudelijke geen bijdrage leveren aan het debat. 
Openbaarmaking van deze opvattingen zou onnodig vragen kunnen oproepen en 
voor verwarring kunnen zorgen bij derden.  
 
Wijze van openbaarmaking 
De documenten die met dit besluit gedeeltelijk openbaar worden gemaakt treft u 
bij dit besluit in kopie aan. 
 
Dit besluit en de stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, 
worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze: 

E. Heijblom 
Plaatsvervangend Secretaris-Generaal 
 
 
 
Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de weigering om informatie openbaar te 
maken kan binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste 
zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden 
gericht aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in 
de aanhef vermelde datum. 
  

10.2.e
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob  
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van 
deze of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij 
een overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke 
doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
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belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
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4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 
behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing. 
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1.    Whatsapp Whatsapp Deels 

openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte  

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

2.   Whatsapp Chat stikstof NVLG Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

3.   Whatsapp Chat met [X] 1 Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

4.   Whatsapp Chat met [X] 2  Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

5.   Whatsapp Chat wetsbehandeling Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

6.   Whatsapp Whatsapp bericht 
tussen [X] en [X] 1 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

7.   Whatsapp Whatsapp bericht 
tussen [X] en [X] 2 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte  

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

8.   Whatsapp Whatsapp bericht 
tussen [X] en [X] 3 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e en 11.1 LNV / IenW LNV / IenW 

9.   Whatsapp Whatsapp bericht 
tussen [X] en [X] 4 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte  

10.2.e en 11.1 LNV / IenW LNV / IenW 

10.   Whatsapp Whatsapp 2 Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

11.   Whatsapp Whatsapp 3 Deels 
openbaar  

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

12.   Whatsapp Whatsapp 4 Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 



13.   Persbericht Geen generieke 
ontheffing van 
vergunningplicht voor 
luchthavens  

Reeds 
openbaar 
 
Ministry for 
Environment 
(satl-
lelystad.nl) 
 

   

14.    
   

Uitvraag 00 Uitvraag meldingen Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e    

15.  
 

28-01-2019 
14:49 uur 

E-mail RE: 3298 Beter 
Benutten 380kV 
Diemen - Lelystad 

Niet 
openbaar 

10.2.e en 11.1 EZK EZK / LNV / RVO  

15a  Bijlage A3199ts Reeds 
openbaar 
 
https://www.
commissiem
er.nl/docs/m
er/p31/p319
9/3199 ts p
ersbericht.pd
f  

   

15b  Bijlage 3199 ts persbericht Reeds 
openbaar 
 
https://www.
commissiem
er.nl/docs/m
er/p31/p319
9/a3199ts.pd
f 

   

16.  09-10-2019 
14:56 uur 

E-mail FW: input 
vraaginstelling 
landsadvocaat Lelystad 
[PRDF-110-11870] 

Niet 
openbaar 
 

10.2.e en 10.2.g LNV / Pelsrijcken LNV 

17.  09-10-2019 
19:17 uur 

E-mail RE: FWD: input 
vraagstelling 
landsadvocaat Lelystad 
[PRDF-11011870] 

Niet 
openbaar 

10.2.e en 10.2.g IenW / LNV / Pelsrijcken LNV / EZK / Pelsrijcken 
 

18.  09-10-2019 Advies Advies Landsadvocaat 
– 9 oktober 2019 

Niet 
openbaar 

10.2.e en 10.2.g   

19.  06-01-2020 
16:39 uur 

E-mail RE: Melding Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV BZK 



20.  09-01-2020 
12:39 uur 

E-mail Re: Remkes luchtvaart Deels 
openbaar 

10.2.e. LNV LNV 

21.  12-01-2020 
12:33 uur 

E-mail Contactpersoon Deels 
openbaar 

10.2.e LNV Lelystad-Airport 

22.  14-01-2020 
13:07 uur 

E-mail FW: voorbereiding 
overview 
handhavingsverzoeken 
15-1 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

22a 09-10-2019 Bijlage ADVIES 
LANDSADVOCAAT – 
wat is gerealiseerd 

Identiek aan 
document-
nummer 18 

   

22b 14-01-2020 Bijlage 20200120 – update 
handhavingstrajecten 
LNV Luchthavens en 
130km-besluiten 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e en 10.2.g   

23.  14-01-2020 
19:33 uur 

E-mail Re: nota en 
Kamerbrief 
Luchtvaartadvies 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

24.  14-01-2020 
19:40 uur 

E-mail Re: eerste beeld 
Remkes Luchtvaart 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

25.  
 

14-01-2020 
22:38 uur 

E-mail Overzicht 
handhavingsverzoeken 
15-1 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

25a 14-01-2020 Bijlage  Natuurvergunningen – 
stand van zaken 
handhavingsverzoeken 
luchthavens en 130k-
besluiten – 15-1-20 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e, 10.2.g en 11.1 LNV LNV 

26.  14-01-2020 Memo Natuurvergunningen – 
stand van zaken 
handhavingsverzoeken 
luchthavens en 130k – 
besluiten – 15-1-20 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e, 10.2.g en 11.1 LNV LNV 

27.  14-01-2020 Brief Generieke_maatregel_
stikstofdepositie_lucht
vaart_Jan2020 

Deels 
openbaar 

10.2.e  Mobilisation for the 
Environment 

LNV 

28.  19-01-2020 
20:24 uur 

E-mail Annotatie voor DG 
overleg m.b.t. 
kabinetsreactie 
Luchtvaart 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

29.  20-01-2020 
16:48 uur 

E-mail Impliciet besluiten die 
expliciet gemaakt 
moeten worden 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

30.  22-01-2020 
  

Nota  Luchtvaartnota en 
uitwerking verdere 
ontwikkeling Schiphol 

Buiten de 
reikwijdte 

   



en de middellange 
termijn  

31.  03-02-2020 Brief Reactie op uw brief 
over generieke 
ontheffing 
vergunningplicht voor 
luchthavens 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV Mobilisation for the 
Environment 

32.  07-02-2020 
09:56 uur 

E-Mail Kabinetsreactie 
Remkes luchtvaart & 
handhavingsverzoeken 
Lelystad 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

33.  11-03-2020 
17:41 uur  

E-mail Re: planning 
luchtvaartzaken 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

34.  15-03-2020 
12:51 uur 

E-mail RE: Vragen ter 
beoordeling op ons 
gesprek as donderdag 
5 maart 
 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

35.  31-03-2020 Brief Besluitvorming over 
Lelystad Airport 

Reeds 
openbaar 
 
https://www.
rijksoverheid
.nl/document
en/kamerstu
kken/2020/0
3/31/besluitv
orming-over-
lelystad-
airport 
 

 IenW  Tweede Kamer 

36.  31-03-2020 Rapport Evaluatie 
Stikstofberekeningen 
Lelystad Airport 

Reeds 
openbaar 
 
https://www.
commissiem
er.nl/docs/m
er/p34/p345
6/a3456ov.p
df  

 MER  

37.  03-04-2020 
16:28 uur 

E-mail Afspraak 
Schiphol/Lelystad 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

38.  07-04-2020 
11:33 uur 

E-mail FW: Overleg Lelystad 
airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 



38a  Bijlage Agenda kennismaking 
LNV-Lelystad  

Zie 
document-
nummer 41 
in de 
mailreeks 

   

39.  07-04-2020 
13:59 uur 

E-mail RE: overleg Lelystad 
airport 

Deels 
openbaar  

10.2.e  LNV LNV 

40.  07-04-2020 
17:29 uur 

E-mail RE: Annotatie gesprek 
[X] LA 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

41.  09-04-2020 
12:26 uur 

E-mail Gesprek [X]: Vragen 
ter voorbereiding op 
ons gesprek as 
donderdag 5 maart 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

42.  14-04-2020 
09:48 uur 

E-mail RE: Melding Lelystad Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

43.  21-04-2020 Verslag Review Cie ME 
legalisatie 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

44.  24-04-2020 
15:39 uur 

E-mail FW: vragen over 
warmte en verkeer 

Deels 
openbaar  

10.2.e LNV LNV 

45.  24-04-2020 
17:51 uur 

E-mail Lijst_van_vragen_over
_o.a_besluitvorming_o
ver_LelystadAirport_( 
Kamerstuk_31936-
732) 

Niet 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV / EZK 

45a 23-06-2020 Bijlage Lijst van vragen over 
o.a. besluitvorming 
over Lelystad Airport 
(Kamerstuk 31936-
732) 

Definitieve 
versie reeds 
openbaar 
 
https://zoek.
officielebeke
ndmakingen.
nl/kst-
31936-
784.html 

 IenW IenW 

46.  29-04-2020 
09:06 uur 

E-mail RE: Inzet 
ontwikkelingsruimte 
 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

47.  12-05-2020 
11:17 uur 

E-mail RE: Annotatie DG 
overleg luchtvaart 13 
mei 
 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

47a 13-05-2020 Bijlage 200512 Annotatie DG 
overleg stikstof-
Luchtvaart 13 mei 
 
concept 

Zie voor 
definitieve 
versie 
document-
nummer 50 

   



48.  12-05-2020 
18:19 uur 

E-mail RE: Annotatie voor DG 
overleg Stikstof 
Luchtvaart 13 mei 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

49.  13-05-2020 
08:53 uur 

E-mail RE: agenda stikstof 
overleg 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

50.  13-05-2020  
  
   

Annotatie 200512 Annotatie DG 
overleg stikstof-
Luchtvaart d.d. 13 mei 
16-17 u 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

51.  14-05-2020 
10:55 uur 

E-mail RE: aantekeningen DG 
overleg Stikstof-
Luchtvaart 13 mei 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e LNV LNV 

52.  26-05-2020 
09:04 uur 

E-mail RE: meldingen gedaan 
onder LNV-
bevoegdheid – stand 
van zaken 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

53.  15-06-2020 
19:50 uur 

E-mail RE: Luchtvaartoverleg 
morgen 

Deels 
openbaar  

10.2.e LNV LNV 

54.  18-06-2020 
11:04 uur 

E-mail RE: Stuurgroep 
toestemminverlening 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

55.  
 

26-06-2020  
 

Annotatie Annotatie voor overleg 
met [X] (Schiphol) d.d. 
29 juni 9-19 u 
 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

56.  02-07-2020 
16:41 uur 

E-mail Annotatie BO juli Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

56a  Bijlage Annotatie BO juli Deels buiten 
de reikwijdte 

   

57.  12-08-2020 
12:37 uur 

E-mail RE: Situatie melders 
RE: Follow-up overleg 
veevoermaatregelen 
en boerenprotesten 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV / EZK 

58.  12-08-2020 
13:37 uur 

E-mail FW: Afspraak Stikstof 
& Lelystad Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

59.  13-08-2020 
10:09 uur 

E-mail RE: legalisering PAS-
meldingen, enkele 
zaken uitgezocht voor 
DGS en BIJ12 

Deels 
openbaar 
 

10.2.e   

60.  13-08-2020 
14:15 uur 

E-mail RE: Doorrekening en 
rijksmeldingen 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e LNV LNV 

61.  14-08-2020 
17:42 uur 

E-mail Annotatie DG-overleg 
Lelystad 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 



61a  Bijlage Annotatie DG-overleg 
Lelystad 

Deels 
openbaar 

11.1   

62.  18-08-2020 
10:40 uur 

E-mail RE: Afspraak Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

63.  18-08-2020 
16:06 uur 

E-mail Re: Afspraak Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

64.  19-08-2020 
09:41 uur 

E-mail Fwd: SSRS Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte  

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

65.  
 

19-08-2020 
09:46 uur 

E-mail RE: Aangevulde 
annotatie DG overleg 
Lelystad_PL 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV LNV 

66.  19-08-2020 
11:04 uur 

E-mail Donderdag DG-overleg Deels 
openbaar 

10.2.e IenW IenW / LNV 

66a  Bijlage Notitie voor DG-
overleg LNV en M 
IenW 
 

Zie 
document-
nummer 41 
in de 
mailreeks 

   

67.  19-08-2020 
17:53 uur 

E-mail Re: DG-overleg over 
Lelystad 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

68.  20-08-2020 Annotatie Annotatie DG-overleg 
20 augustus 2020 
legalisering melding 
Lelystad Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

69.  24-08-2020 
09:32 uur 

E-mail RE: Terugkoppeling 
LEY – DGS 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e. en 11.1 LNV LNV 

70. 
 
25-08-2020 Nota Voorstel legalisering 

melding Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e  IenW IenW / LNV 

71.  02-09-2020  Nota Annotatie bij nota over 
prioritering Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar  

10.2.e, 10.2.g en 11.1 LNV LNV 

72.  03-09-2020  Memo Afspraak vrijdag 4 
september om 09.15 – 
10.00 uur met de 
minister van IenW 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

73.  08-09-2020 
11:13 uur 

E-mail RE: vragen over 
beschikbare kennis 
voor het vergunning 
proces van Lelystad 
Airport 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e  LNV LNV 

74.  09-09-2020 
09:07 uur 

E-mail RE: Gesprek Schouten 
– Van Nieuwenhuizen 

Deels 
openbaar en 

10.2.e  IenW LNV 



deels buiten 
de reikwijdte 

75.  10-09-2020 
14:04 uur 

E-mail Depositie Lelystad irt 
afkapgrens 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV NVWA 

75a  Bijlage BG8769 Lelystad 
Airport Cumulatie 45k 
2030 v03 

Openbaar    

76.  10-09-2020 
20:57 uur 

E-mail Re: Hordijk Buiten de 
reikwijdte 

   

77.  14-09-2020 
13:38 uur 

E-mail RE: gesprek minLNV 
en minI&W 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

78.  15-09-2020 
12:53 uur 

E-mail RE: bijdrage 
wegverkeer 45k 

Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV / NVWA / RIVM LNV / NVWA / RIVM 

79.  
 

18-09-2020 Annotatie Annotatie voor 
periodieke overleggen 
met [x](Schiphol) 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e LNV LNV 

80.  24-09-2020 Nota Afschrift nota 
vergunningverlening 

Deels 
openbaar en 
deels buiten 
de reikwijdte 

10.2.e, 10.2.g en 11.1 RVO LNV 

81.  24-09-2020 
12:01 uur 

E-mail RE: 
vergunningaanvraag 
Lelystad Airport 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

82.  02-10-2020 
13:48 uur 

E-mail Vervolggesprek 
overleg stikstof irt de 
melding/openstelling 
van Lelystad Airport 
met min IenW en min 
LNV 6 oktober vervalt 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

83.  02-10-2020 
15:46 uur 

E-mail Re: BWO Lelystad Deels 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

84.  22-10-2020 
16:57 uur 

E-mail Blauwe brief MI&W 
naar MLNV over 
Lelystad 

Niet 
openbaar 

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

84a  Bijlage Scan 20201022 
142656 MFP-1342 
plaatm 

Deels 
openbaar 

10.2.e   

85.  29-10-2020 Nota RFEZIL advies 
definitieve 
luchtvaartnota 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

86.  02-11-2020 
11:16 uur 

E-mail RE: brief Minister van 
Nieuwenhuizen 

Deels 
openbaar 

10.2.e  IenW LNV   

87.  
 

13-11-2020 
12:59 uur 

E-mail Check lijn halfvolle 
stallen 

Deels 
openbaar 

10.2.e LNV Provincie Utrecht  



 
 
 
 
LEGENDA  
 
Afkorting Verklaring 
[X] Ingevoegd ter vervanging van persoonsgegevens op grond van artikel 10, 

tweede lid, onderdeel e, van de Wob. 
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
MER Commissie voor de milieueffectrapportage 
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken 
NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 

88.  23-11-2020 
14:51 uur 

E-mail Check: kaders 
verificatie meldingen 
nav casus LTO 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

89.  17-12-2020 
10:40 uur 

E-mail FW: Omzetten PAS-
melding N.V. 
Luchthaven Lelystad 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV / Schiphol LNV / Schiphol 

90.  12-01-2020 
14:01 uur 

E-mail RE: Verificatie melding 
LA 

Deels 
openbaar 

10.2.e  LNV LNV 

91.  14-01-2021 
17:00 uur 

E-mail FW: 01 nota MLNV en 
MIENW Stikstof V7 

Niet 
openbaar  

10.2.e en 11.1 LNV LNV 

92.  
 

03-02-2021 
10:52 uur 

E-mail FW: overleg komende 
vrijdag 

Deels 
openbaar  
 

 
10.2.e 

LNV LNV 

92a  Bijlage Uitgangspunten_verke
ersaantrekkende_werk
ing_en_melding_2019
_23_07_2020.pdf 

Zie 
document-
nummer 41 
in de 
mailreeks 

   

92b  Bijlage BG8769_LelystadAirpo
rt_Cumulatie_45k_203
0_v03.jpg 

Zie 
document-
nummer 41 
in de 
mailreeks 

   

93.  08-03-2020 
16:52 uur 
 

E-mail Lijn op vraag [X] Niet 
openbaar 

10.2.e, 10.2.g en 11.1 LNV LNV 



 
 
 
 
 




