














































Wanneer kunnen we een nieuwe versie van de brief verwachten?

Groet,

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 20:47

Aan:  (IRF/OLE) @minfin.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>

CC:  (IRF/OLE) @minfin.nl>;  (IRF/OLE)

@minfin.nl>; Raab, W (Wouter) (IRF/AL) @minfin.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe passage

Hoi ,

Groet,

Van:  (IRF/OLE) @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 19:21

Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>

CC:  (IRF/OLE) @minfin.nl>;  (IRF/OLE)

@minfin.nl>; Raab, W (Wouter) (IRF/AL) @minfin.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe passage

Ha , en ,

Het heeft iets langer geduurd, maar zo kon er wel even snel met de minister worden overlegd. In de bijlage vinden

jullie nu een mooie passage.

Groet,

11.1

11.1

11.1

11.1



Van: @minlnv.nl>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 12:01

Aan: (IRF/OLE) @minfin.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>

CC:  (IRF/OLE) @minfin.nl>;  (IRF/OLE)

<m.c.mulder@minfin.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe passage

Hoi ,

Dank voor je mail.

Wij rekenden meer op een dergelijke zin:

Ik snap dat er nog geen zicht is op najaarsnota, maar conclusie van jullie stas was ook dat we weinig ander keuze

hebben dan hier nu geld voor vrij te maken.

Groet

Van:  (IRF/OLE) @minfin.nl>

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 11:18

Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: @minlnv.nl>;  (IRF/OLE)

@minfin.nl>; ) (IRF/OLE) @minfin.nl>

Onderwerp: nieuwe passage

Hoi  en ,

Wij zouden de zin willen aanpassen in de volgende passage:

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Wanneer kunnen we een nieuwe versie van de brief verwachten?

Groet,

plv. hoofd sectie OCW, LNV en EZK, Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën

T 070  M 06  E @minfin.nl

- vrijdag afwezig -

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

11.1

11.1



ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





















































































• Daarom moet er een opdracht komen aan provincies om per gebied aan te geven ‘wat al nodig is’. Dit kan in een

tabel met maatregelen (passende maatregelen en instandhoudingsmaatregelen)

• Als basis hiervoor kunnen de PAS-gebiedsanalyses met daarin genoemde depositieniveaus en maatregelen worden

genomen, deze moeten geactualiseerd worden en uitgebreid.

Wat is nodig – proces

• Concretiseren wat vanuit gebiedsgerichte benadering opgeleverd moet worden tbv de ADC toets drempelwaarde:

• Tabel met natuurherstelmaatregelen en hun fasering

• Tabel met gebiedsgerichte bronmaatregelen – hoeveel van de opbrengst is ‘voor natuur’ en hoeveel; is ‘voor

ontwikkeling’

• Geactualiseerde gebiedsnalyses.

Wie is nodig?

• Een Projectleider ‘drempelwaarde’

• Task force drempelwaarde met:

• LNV: , 

• IenW: , 

• IPO: ? Ecologen, vergunningverleners

• RIVM: 

• Inhuur van adviesbureau om ADC toets te schrijven

• Juridische adviesgroep olv  (incl provincies en IenW)

• Werkgroep gebiedsanalyses (olv Bij12) – actualiseren gebiedsanalyses met maatregelen ‘die al nodig zijn’ (incl.

bronmaatregelen)

• Taakgroep Ecologische Onderbouwing voor waarborg van kwaliteit ADC toets.

...............................................................................................................

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Cluster Natura2000/PAS



Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

D-passage, 4e etage

...............................................................................................................

T 070-379 

M +31 (0)6 

@minlnv.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.









Afdeling wetgeving en juridische zaken

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

E-mail: @minezk.nl

Tel. 06  / 06 

Van: 

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 12:05

Aan: 

Onderwerp: Calculator opnemen in Regeling

Beste 

Via  heb ik jouw naam doorgekregen voor het opnemen van Calculator in de regeling. Dit is echter al een tijdje

terug, dus als ik iemand anders moet benaderen dan hoor ik het graag.

Zoals wij het begrijpen is het de bedoeling dat bij het uitbrengen van Calculator 2019.1 deze ook in de regelingen

opgenomen is als de verplichte rekentool voor het bepalen van deposities. Nu is er net een (voorlopige) planning

gekomen waarbij Calculator 2019.1 half december of iets eerder live gaat. Kun jij aangeven welke informatie je op

welke termijn nodig hebt om de vastlegging in de regelingen te verzorgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen beeld

heb van wat je nodig hebt hiervoor, afgezien van de planning, waar ik je van op de hoogte zal houden als er

ontwikkelingen zijn.

Met vriendelijke groet

Adviseur Aerius Pas bureau

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl <http://www.bij12.nl/>

T 06  | E @bij12.nl
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In navolging van mijn mail vanmorgen. Lukt het vandaag om op deze acties aan te geven wat er al is gedaan en wat

de planning is voor het overzicht van de minister?

Drempelwaarde 

1.We werken daarbij toe naar een nieuwe systematiek waar een drempelwaarde weer onderdeel van kan zijn.

2.Het kabinet gaat per direct aan de slag met de verkenning van een drempelwaarde voor projecten of activiteiten met

kleine stikstofdeposities.

Stikstof reductie plan /

3.Het kabinet komt voor het einde van het jaar met een uitgewerkt pakket op basis waarvan in het begin van het

nieuwe jaar besluitvorming kan plaatsvinden.

4.Het kabinet vertaalt de boodschap van de Raad van State en van het Adviescollege Stikstofproblematiek in een

nieuwe stikstofaanpak waarin veel meer moet gebeuren dan de afgelopen jaren is gedaan.

5.Verder zoekt het kabinet naar meer effectieve maatregelen waar het Adviescollege zich nog niet specifiek op heeft

gericht,

Dank alvast.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Van: 

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 10:22

Aan: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;

'Pieterman, V.G. (Vera)' @minezk.nl>; @minlnv.nl) @minlnv.nl>; Carly

Jansen @minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl)

@minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>

Onderwerp: Voortgang uitvoering stikstofbrief

Beste programmateamleden, , , ,

De minister wil graag (vandaag) een duidelijk beeld hebben ter voorbereiding van het debat wat er nu in gang is gezet



en wat er de komende tijd gepland staat op basis van de stikstofbrief van een paar weken geleden.

Kunnen jullie dat zsm aangeven in bijgesloten overzicht?

 en ik zullen jullie vandaag achter de broek aan zitten, dus hou daar rekening mee J

Dank alvast.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Van: 

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 10:22

Aan: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;

'Pieterman, V.G. (Vera)' @minezk.nl>; @minlnv.nl) @minlnv.nl>; Carly

Jansen ( @minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl)

@minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>

Onderwerp: Voortgang uitvoering stikstofbrief

Beste programmateamleden, , , ,

De minister wil graag (vandaag) een duidelijk beeld hebben ter voorbereiding van het debat wat er nu in gang is gezet

en wat er de komende tijd gepland staat op basis van de stikstofbrief van een paar weken geleden.

Kunnen jullie dat zsm aangeven in bijgesloten overzicht?

Sander en ik zullen jullie vandaag achter de broek aan zitten, dus hou daar rekening mee J

Dank alvast.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Van: 

Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 10:22

Aan: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;

'Pieterman, V.G. (Vera)' @minezk.nl>; @minlnv.nl) @minlnv.nl>; Carly

Jansen @minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl) @minlnv.nl>; @minlnv.nl)

@minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>

Onderwerp: Voortgang uitvoering stikstofbrief

Beste programmateamleden, , , ,

De minister wil graag (vandaag) een duidelijk beeld hebben ter voorbereiding van het debat wat er nu in gang is gezet

en wat er de komende tijd gepland staat op basis van de stikstofbrief van een paar weken geleden.

Kunnen jullie dat zsm aangeven in bijgesloten overzicht?

 en ik zullen jullie vandaag achter de broek aan zitten, dus hou daar rekening mee J

Dank alvast.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.









2.  ism RIVM]Begin 2020 is ook het moment voor de interbestuurlijke partners om te besluiten op welke

wijze de monitoringssystematiek wordt verbeterd.

Bij het verbeteren van de monitoringssystematiek zal worden aangesloten op de planning en uitwerking van de nieuwe

stikstofaanpak. Over de mogelijkheden wordt momenteel met het RIVM afgestemd.

3.  ism RIVM]Daarnaast zal nog beter de mate van instandhouding van de doelstellingen voor Natura

2000-gebieden nauwkeurig gemonitord worden.

We gaan nog met provincies in gesprek over intensivering van de bestaande monitoring. Dit is geen korte termijn-

actie.

Groet 

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 08:17

Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: Pieterman, V.G. (Vera) @minezk.nl>

Onderwerp: Voortgang stikstofbrief woensdag ochtend

Urgentie: Hoog

Hoi ,

Jouw naam staat nog bij twee acties. De rest is inmiddels ingevuld. Lukt het om zsm vanmorgen dit aan te vullen?

Dank je wel alvast.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the



risks inherent in the electronic transmission of messages.

















































































Afdelingshoofd Begroting en Kaderstelling

Directie Financieel Economische Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

@minlnv.nl













Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 3:26 PM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Groet,

Hanneke

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 14:36

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; Kuijpers, Chris @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen, even een terugkoppeling van het DG-overleg van zojuist bij LNV vwb versnellen en de noodwetgeving

Voortouw = BZK

Versnellen

Concrete vraag: met welke instrumenten kunnen we versnelling, obv goede voorbeelden uit andere sectoren

@ / , is dat een klus die bij jullie kan liggen? Vanuit jullie brede kijk in het fysieke en interbestuurlijke

domein. Ik hoor dat graag.

Noodwetgeving

11.1

11.1

11.1



Er is noodwetgeving nodig voor veevoer en aanbesteding ivm snelheidsverhoging; daar staan LNV en IenW voor aan

de lat.

 EZK

en IenW boden aan om mee te denken.

 heeft al even gebrainstormd met  bij ons en 

 Wij kunnen als EB daar echt in meedenken. Denk dat het verstandig is om

daar vanmiddag over de mail onze denkkracht alvast op in te zetten. Mailgroepje maken met , Iwan, , 

,  en ?

-

-

-

-

Tijdpad

Omdat te halen moet deze beide onderdelen woensdag af zijn. Ik zou zeggen: 1200 uur.

Terugrekenend: maandag einde dag eerste oogst van de ideeën. Daarvoor is nodig dat er maandagochtend twee

groepjes bij elkaar komen en direct resultaat leveren. Beleid/best practices ( / ) en wetgeving

(Iwan/ / ). Dat betekent vrees ik dat er dit weekend al moet worden nagedacht, geïnventariseerd,

contacten op best practices worden aangeboord.

Hoor graag of dat gaat lukken.

Erik jan, voel jij je comfortabel bij dit tijdpad?

Groet

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke < @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.

CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. Onze eerste inschatting is dat dit een betrekkelijk eenvoudige wijziging

van de Natuurbeschermingswet vergt. Is dus verantwoordelijkheid LNV. Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!

Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>



Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-

Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Schorsing en vernietiging van provinciale besluiten (en andere niet-schriftelijke beslissingen) is geregeld in de artikel

261 e.v. Provinciewet.

Het gaat om een zogenoemd prerogatief van de Kroon; de inkadering ervan is geregeld in artikel 132, vierde lid, van

de Grondwet; vernietiging is alleen aan de orde wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Hoe daar verder

invulling aan wordt gegeven en welke processtappen (normaal gesproken) gevolgd worden, is uitgewerkt in het

beleidskader schorsing en vernietiging

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/07/09/beleidskader-schorsing-en-vernietiging>.

Tegen het KB staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijlage 2 Awb).

Deze bepalingen kennen een vrijwel gelijkluidende pendant in de Gemeentewet.

Indeplaatsstelling

De andere generieke toezichtsbepaling in de Provinciewet is indeplaatsstelling, art. 121 e.v. In die situatie is geen KB

vereist, maar treedt de minister wie het aangaat in de plaats van het provinciebestuur. Dit instrument kan worden

toegepast wanneer;

-Een bij of krachtens de wet gevorderde beslissing niet of niet naar behoren wordt genomen

-Een bij of krachtens de wet gevorderde handeling niet of niet naar behoren wordt verricht, of

-Een bij of krachtens de wet gevorderd resultaat niet, niet tijdig of niet naar behoren tot stand wordt gebracht

Tegen het besluit tot indeplaatsstelling zelf staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State (bijlage 2 Awb).

Ook voor indeplaatsstelling is een beleidskader <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-

s/2011/03/08/algemeen-beleidskader-indeplaatsstelling-bij-taakverwaarlozing> vastgesteld.

Deze bepalingen kennen een vrijwel gelijkluidende pendant in de Gemeentewet. Daarbij valt wel direct één ding op: de

Natuurbeschermingswet is niet opgenomen in de bijlage van de Gemeentewet over indeplaatsstelling. Dat betekent

dat niet de minister, maar het provinciebestuur bevoegd is tot indeplaatsstelling wanneer de gemeente zijn taken

verwaarloost. Wel kan de minister wie het aangaat in overleg met de minister van BZK bij het provinciebestuur

aandringen op indeplaatsstelling en als een gestelde termijn is verstreken alsnog zelf in de plaats stellen.

Spoed?

11.1
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Zowel de wet als de beleidskaders gaan uit van een getrapt systeem waarbij eerst door bestuurlijk overleg tot

overeenstemming wordt getracht te komen. Er wordt echter rekening gehouden met situaties van spoed, daarbij

kunnen stappen worden overgeslagen.

Hg,

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 13:58

Aan: @minbzk.nl>

CC: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha ,

Zie onderstaande mail van . 

Ik denk niet dat er daar in de huidige situatie snel sprake van zal zijn.

Groet,

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 13:39

Aan: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; Peters, Wouter @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ja is voor projecten geregeld in artikel 2.7 tweede lid Wet natuurbescherming.

Begreep dat jij inmiddels ook contact hebt gehad met Ellen.

Begrijp overigens net van Vera dat de vraag aan BZK verder gaat dan beleidsregels: 

Qua organisatie begrijp ik dat Rosemarie in de lead is qua coördinatie binnen BZK. Zal met haar ook afstemmen.

Voor wat betreft drempelwaarde: daar ga ik zelf inhoudelijke voorzet voor maken (aanpassing wet natuurbescherming)

Bel je zo nog even

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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Van: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:15 PM

Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Net even gesproken met Ellen (wnd directeur WJZ). Zij gaat na wat voor terugkoppeling er binnen LNV rondgaat over

wat er moet gebeuren zodat we de klokken gelijk zetten. Weet jij al waar in de wet natuurbescherming de

vergunningverlening wordt geregeld?

Met vriendelijke groet,

Iwan

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:12 PM

Aan: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Schipper-Spanninga,

Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha Iwan, probeerde net al even terug te bellen. We bespraken al even dat Op basis van provinciewet etc al veel kan.

Wat is er aanvullend nodig? Dat kan evt via Wn. Inmiddels WJZ  gebeld: hij had ook geen nadere duiding

van terugkoppeling. Voorstel is dat BZK voorstel / toelichting maakt wat er inhoudelijk allemaal al kan en wat nog

geregeld moet worden. LNV vertaalt dit dan naar wettelijke aanpassing wet natuurbescherming.

Kunnen we dit zo doen?

Groet 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, Peters, Wouter

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof



Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl> @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.

CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. 

 Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!

Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-

Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:

11.1
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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natuurbescherming bevoegdheden bij het Rijk neer te leggen (zou dus wel aanpassing van amvb vergen).

Bij elke rijksinterventie moet er dus ruime zekerheid zijn dat we aan de betrokken richtlijnen voldoen. 

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 11:08

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Hoekjan,

Iwan @minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dat itt tot mijn vorige mail op maandagmiddag af is. Gewoon cf planning 

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 8:33 PM

Aan: @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kempen, Erik Jan

van @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl>, Werff, Vincent van der @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dank  Bij 3 graag ook  betrekken ivm de constitutionele aspecten van de interbestuurlijke

verhoudingen. Dank Hanneke
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 5:44 PM

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, Werff, Vincent van der

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Beste allen,

Ik brei even laatste mail van Hanneke en telefoongesprekken die ik zojuist met  en rosemarie had aan elkaar.

Zie onderstaand resultaat van brainstorm die wij vanmiddag hadden. Ik begrijp inmiddels dat er maandag al concrete

wetteksten moeten liggen.

Idee is dat we dit weekend gaan werken aan:

- concrete wettekst voor ad 1. Iwan/  trekken vanuit Czw, ik ben voorlopig even aanspreekpunt vanuit EB. We

stemmen af in het clubje dat vanmiddag bij elkaar was, en ook  haken we daarbij aan.

Ad2/3/4: is veel te ingewikkeld om nu al teksten voor te maken, dat moet echt later volgende week. We werken wel cf

afspraak vanmiddag het idee uit in kort A4.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 4:53 PM

Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Kopie: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof



Ha allen,

, , ,  en ik (Iwan deels telefonisch) hebben net bij elkaar gezeten over mogelijkheden voor

noodwet/ . We hebben gedacht langs 4 lijnen, die we gaan verwerken in een A4, dat uiterlijk

maandagochtend klaar moet zijn.

1

@ 

2

 @ 

3

 @ 

4

 @ 

Ik wil wel verzamelen en kan het zondagavond allemaal aan elkaar breien.

@ : jij bent bij onze brainstorm niet betrokken geweest, maar wel super belangrijk! Wil jij ajb met ons meelezen

en meedenken dit weekend/maandagochtend. Daarbij is afstemming met LNV natuurlijk ook van groot belang, dus is

wellicht handig als jij meteen ook  aanhaakt? Wij zitten namelijk best wel een beetje in het duister te tasten en

jouw/jullie blik is echt keihard nodig!

Ik heb maandag van 12-13 een vervolgoverleg in laten plannen, dan kunnen we daar verdere afstemming doen. Zou

heel fijn zijn als jij daar bij kan zijn !

Groet, succes en dank!

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 15:18

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

hoi  en anderen, ik ben inderdaad niet bij BZK, maar thuis aan het werk.
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Ben nog bezig met algehele coördinatie en inhoudelijk zal ik ook het voorstel voor aanpassing van de Wn doen tav

drempelwaarde, maar kijk ook graag mee met dit onderdeel.

Groet! 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: lm@minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 2:55 PM

Aan: @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha allen,

Naar aanleiding van onderstaand bericht. Zullen we nu vast even de koppen bij elkaar steken? Ik heb hier al 

en  bij elkaar. @ /Iwan: jullie in huis? Kon jullie op de 16e even niet vinden.  niet hier neem ik aan,

maar die kunnen we dan in het weekend aanhaken.

Groet,

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 14:36

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; minbzk.nl>; Kroeskamp, Annelies

minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; Kuijpers, Chris @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen, even een terugkoppeling van het DG-overleg van zojuist bij LNV vwb versnellen en de noodwetgeving

Voortouw = BZK

Versnellen
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Concrete vraag: met welke instrumenten kunnen we versnelling, obv goede voorbeelden uit andere sectoren

@ / , is dat een klus die bij jullie kan liggen? Vanuit jullie brede kijk in het fysieke en interbestuurlijke

domein. Ik hoor dat graag.

Noodwetgeving

Er is noodwetgeving nodig voor veevoer en aanbesteding ivm snelheidsverhoging; daar staan LNV en IenW voor aan

de lat.

heeft al even gebrainstormd met  bij ons en 

 Wij kunnen als EB daar echt in meedenken. Denk dat het verstandig is om

daar vanmiddag over de mail onze denkkracht alvast op in te zetten. Mailgroepje maken met , Iwan,  

,  en ?

 

-

.

-

-

-

-

Tijdpad

Omdat te halen moet deze beide onderdelen woensdag af zijn. Ik zou zeggen: 1200 uur.

Terugrekenend: maandag einde dag eerste oogst van de ideeën. Daarvoor is nodig dat er maandagochtend twee

groepjes bij elkaar komen en direct resultaat leveren. Beleid/best practices ( / ) en wetgeving

(Iwan/ / ). Dat betekent vrees ik dat er dit weekend al moet worden nagedacht, geïnventariseerd,

11.1
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contacten op best practices worden aangeboord.

Hoor graag of dat gaat lukken.

Erik jan, voel jij je comfortabel bij dit tijdpad?

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, r

@minbzk.nl>

Kopie: minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris < @minbzk.nl>, Jacobs,

Mariska <Mariska.Jacobs@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.

CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. Onze eerste inschatting is dat dit een betrekkelijk eenvoudige wijziging

van de Natuurbeschermingswet vergt. Is dus verantwoordelijkheid LNV. Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!



Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris < @minbzk.nl>, Schipper-

Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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.

1. Wat denken jullie van deze oplossingsrichting?

2. Suggesties / aanvullingen voor teksten zijn van harte welkom. Ik ga er dan morgen mee verder.

Gr. 

PS 

Van: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 13:30

Aan: @minbzk.nl>; Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

CC: minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Met vriendelijke groet,

Iwan

Van: @minbzk.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 12:46 PM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>
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Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 11:08

Aan @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Hoekjan,

Iwan @minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dat itt tot mijn vorige mail op maandagmiddag af is. Gewoon cf planning .

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 8:33 PM

Aan: @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kempen, Erik Jan

van @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl>, Werff, Vincent van der @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>
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Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dank . Bij 3 graag ook  betrekken ivm de constitutionele aspecten van de interbestuurlijke

verhoudingen. Dank Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 5:44 PM

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, Werff, Vincent van der

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

zk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Beste allen,

Ik brei even laatste mail van Hanneke en telefoongesprekken die ik zojuist met  en rosemarie had aan elkaar.

Zie onderstaand resultaat van brainstorm die wij vanmiddag hadden. Ik begrijp inmiddels dat er maandag al concrete

wetteksten moeten liggen.

Idee is dat we dit weekend gaan werken aan:

- concrete wettekst voor ad 1. Iwan/  trekken vanuit Czw, ik ben voorlopig even aanspreekpunt vanuit EB. We

stemmen af in het clubje dat vanmiddag bij elkaar was, en ook  haken we daarbij aan.

Ad2/3/4: is veel te ingewikkeld om nu al teksten voor te maken, dat moet echt later volgende week. We werken wel cf

afspraak vanmiddag het idee uit in kort A4.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 4:53 PM

Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan



@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Kopie: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen,

 ,  en ik (Iwan deels telefonisch) hebben net bij elkaar gezeten over mogelijkheden voor

noodwet/overrulen provincies. We hebben gedacht langs 4 lijnen, die we gaan verwerken in een A4, dat uiterlijk

maandagochtend klaar moet zijn.

1

 @ 

2

 @ 

3

 @ 

4

 @ .

Ik wil wel verzamelen en kan het zondagavond allemaal aan elkaar breien.

@ : jij bent bij onze brainstorm niet betrokken geweest, maar wel super belangrijk! Wil jij ajb met ons meelezen

en meedenken dit weekend/maandagochtend. Daarbij is afstemming met LNV natuurlijk ook van groot belang, dus is

wellicht handig als jij meteen ook  aanhaakt? Wij zitten namelijk best wel een beetje in het duister te tasten en

jouw/jullie blik is echt keihard nodig!

Ik heb maandag van 12-13 een vervolgoverleg in laten plannen, dan kunnen we daar verdere afstemming doen. Zou

heel fijn zijn als jij daar bij kan zijn !

Groet, succes en dank!

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 15:18

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan
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@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

hoi  en anderen, ik ben inderdaad niet bij BZK, maar thuis aan het werk.

Ben nog bezig met algehele coördinatie en inhoudelijk zal ik ook het voorstel voor aanpassing van de Wn doen tav

drempelwaarde, maar kijk ook graag mee met dit onderdeel.

Groet! 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 2:55 PM

Aan: @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha allen,

Naar aanleiding van onderstaand bericht. Zullen we nu vast even de koppen bij elkaar steken? Ik heb hier al 

en  bij elkaar. @ /Iwan: jullie in huis? Kon jullie op de 16e even niet vinden.  niet hier neem ik aan,

maar die kunnen we dan in het weekend aanhaken.

Groet,

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 14:36

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; 

s@minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; Kuijpers, Chris @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen, even een terugkoppeling van het DG-overleg van zojuist bij LNV vwb versnellen en de noodwetgeving

Voortouw = BZK

11.1



Versnellen

Concrete vraag: met welke instrumenten kunnen we versnelling, obv goede voorbeelden uit andere sectoren

@ / , is dat een klus die bij jullie kan liggen? Vanuit jullie brede kijk in het fysieke en interbestuurlijke

domein. Ik hoor dat graag.

Noodwetgeving

Er is noodwetgeving nodig voor veevoer en aanbesteding ivm snelheidsverhoging; daar staan LNV en IenW voor aan

de lat.

 heeft al even gebrainstormd met  bij ons en 

 Wij kunnen als EB daar echt in meedenken. Denk dat het verstandig is om

daar vanmiddag over de mail onze denkkracht alvast op in te zetten. Mailgroepje maken met , Iwan  

,  en ?

J Credo is dan: er is eenvormig beleid nodig.

-

-

-

-

Tijdpad
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Omdat te halen moet deze beide onderdelen woensdag af zijn. Ik zou zeggen: 1200 uur.

Terugrekenend: maandag einde dag eerste oogst van de ideeën. Daarvoor is nodig dat er maandagochtend twee

groepjes bij elkaar komen en direct resultaat leveren. Beleid/best practices ( / ) en wetgeving

(Iwan/ . Dat betekent vrees ik dat er dit weekend al moet worden nagedacht, geïnventariseerd,

contacten op best practices worden aangeboord.

Hoor graag of dat gaat lukken.

Erik jan, voel jij je comfortabel bij dit tijdpad?

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.



CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. Onze eerste inschatting is dat dit een betrekkelijk eenvoudige wijziging

van de Natuurbeschermingswet vergt. Is dus verantwoordelijkheid LNV. Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!

Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-

Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:
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Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)
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@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Thx , dat geeft weer beter beeld met welk deel van de puzzel jij bezig bent!

 heeft mooi uiteen gerafeld hoe alle maatregelen waar we nu over praten zich tot elkaar verhouden.

 werkt aan de drempelwaarde

In stuk : zit de instructie en er circuleert voorstel over bevoegd gezag voor de vergunningverlening 

Vraag van  is willen we daarnaast ook nog:

• Deze bevoegdheid kan (net als instructieregels of instructies in de Ow) 

Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Wat een denkkracht jongens, ik ben best een beetje trots op onszelf:-)

Groet

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: zondag 03 nov. 2019 12:08 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie , @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allemaal,
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Mooi jullie zijn echt al een heel eind op weg!!

.

Verder: er wordt nu ook volop gewerkt aan een drempelwaarde voor activiteiten naast die specifiek voor woningbouw.

Daarbij zijn verschillende opties in beeld/worden onderzocht, waaronder ook de optie met een ecologische toets

(passende beoordeling) een onderbouwing te leveren voor activiteiten effect veroorzaken, het creëren van een

drempelwaarde op basis van de ADC-toets en een drempelwaarde met de redenering dat er vanwege

modelonzekerheden de uitkomst van de berekeningen niet meer te relateren zijn aan een individueel project. Over de

route via de ecologische beoordeling en de ADC toets is ook met ambtelijk RvS en Europese commissie gesproken.

Voor wat betreft de oplossing: aandachtspunten daarbij zijn allereerst cumulatie. Kort gezegd: ook bij activiteiten die

geringe depositie veroorzaken moet rekening gehouden met cumulatie van andere activiteiten. Verder speelt de staat

van instandhouding van het Natura 2000 gebied ook een zeer belangrijke rol: die moet je, conform Habitatrichtlijn,

betrekken bij de beoordeling van de effecten van een activiteit.

Voor wat betreft beleidsregels en intern en extern salderen: de rijkslijn en de beleidsregels van de provincies

verschillen inderdaad op het punt van extern salderen vwb het uitgaan van het capaciteitsbegrip. Er loopt nu een

traject met provincies en rijk om te kijken hoe we daarmee verder gaan. Belangrijke keuze daarbij: wil /moet je via

intern en/of extern salderen zorgen voor een standstill- of daling van depositie? Standstill kan o.b.v. huidige

jurisprudentie. . Zou daarom nu kiezen voor kan-

bepaling.

Groet, 

Om te regelen dat met de maatregelen de activiteiten voor woningbouwprojecten door kunnen gaan zijn er twee

mogelijkheden:

1) vrijstelling voor de woningbouw: woningbouwprojecten kunnen worden vrijgesteld voor zover ze een bepaalde

grenswaarde niet overschrijden. Voorwaarde: daaraan moet een passende beoordeling ten grondslag liggen. In de

aan die vrijstelling ten grondslag liggende passende beoordeling zou dan kunnen worden aangetoond dat de met de

snelheidsbeperkingen bereikte voordelen groter zijn dan de nadelen die alle vrijgestelde woningbouwprojecten

maximaal mogelijk maken.

Voordeel: geen individuele toestemmingen meer nodig. Nadeel: juridisch blijvende discussie of vrijstelling terecht

was/handhavingsverzoeken

2) Salderingsregeling woningbouw:

Woningbouwprojecten worden niet uitgezonderd van een vergunningplicht maar bij de beoordeling van een

omgevingsaanvraag gekeken of voor dit specifieke project nog ruimte beschikbaar is als gevolg van de

snelheidsverlaging

Voordeel: integratie in omgevingsvergunning voor de bouw met formele rechtskracht (papiertje) Nadeel: systeem

(salderingsbank) opzetten om te bekijken of er nog ruimte is voor dit specifieke concrete bouwproject.

Voor allebei geldt: passende beoordeling is nodig waaruit moet blijken dat de mogelijk gemaakte projecten in

11.1
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combinatie met de snelheidsverlaging in geen enkel hexagoon leidt tot een toename van depositie.

Strikte voorwaarde: er zijn andere maatregelen nodig om staat van instandhouding te verbeteren. Snelheidsverlaging

koppelen aan woningbouw levert namelijk geen natuurwinst op.

Er gelden ook strikte eisen aan de maatregelen en de effecten daarvan die kunnen worden meegenomen in de

passende beoordeling.

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 21:58

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; ten@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ik haak even het stikstof-team aan. Daar wordt ook nagedacht over drempelwaarden. Hoor ook graag de visie van

, want die heeft volgens mij ook contact gehad met  over de mogelijkheden bij

drempelwaarden.

Verder vind ik de verschillende stappen zoals vrijdag door jullie bedacht mooi gestructureerd: ze staan in dit document

van  uitgeschreven. Zowel regels voor vergunningverlening, regels om ruimte te creëren als om te verdelen. En

de voorstellen van  hieronder. Allemaal kan-bepalingen

Groet

Rosemarie

Van: @minbzk.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 8:12 PM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen,

Ik vind het voor mezelf altijd prettig om een juridisch instrument eerst in een beleidsmatige context te plaatsen, en heb

dat in bijgaand bestand gedaan.
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Als sluitstuk komt dan bovenvermelde instructiemogelijkheid aan de orde.

Willen we daar nog iets mee voor de spoedwet?

Groet

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 18:58

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ja! Goed om te zien dat jouw analyse wat verschillen laat zien die we gelijk kunnen trekken. Top!

Erik Jan vindt jullie een heldenteam!

Groet,

Rosemarie

Van: @minbzk.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 6:45 PM

Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ik zou zeggen doen, ook in de Ow dan. 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 6:05 PM

Aan: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof
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,

. Toch nog het volgende (waarbij

het wel handig is dat  ook meeleest):

Wabo:

Eerder heb ik nog niet gewezen op artikel 2.4, vierde lid, van de Wabo: dat lid geeft Onze Minister het recht de

bevoegdheid van 

Omgevingswet:

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 17:21

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

r@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Nog even een nabrander na  zijn mail nog even goed gelezen te hebben. Ook weer even in schrijfteam verband,

met dank aan dus.

11.1
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Dus dan is de redenering:

- wettelijke bepalingen cf voorstel  geven .

-

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 5:54 PM

Aan: @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dag ,

Gelet op de laatste mail van  wellicht minder urgent, 

.

P.s. ik ben zo nodig beschikbaar dit weekend. Maandagochtend echter niet.

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 17:49

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>; Werff, Vincent van der

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>;

Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; Jongeneel-van Amerongen, Marleen @minbzk.nl>;

Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>; Bandsma, Jan @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,
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Van Ellen de Bruin (wnm directeur WJZ bij EZK/LNV) begreep ik dat  bij hen coördineert en wetsvoorstel in

beheer heeft waarin de deelonderwerpen moeten landen. 

Het lijkt me nu zaak om een beperkt clubje te maken die dit weekend aan de wetgeving schrijft/meedenkt. Iwan is

vanuit ons MT eerste aanspreekpunt en komt nog met een naam van de medewerker die vanuit CZW dit weekend aan

teksten zal werken. Ik ben zelf ook graag betrokken/denk graag mee.

 stelt ook een lijst met namen op van mensen die vanuit LNV dit weekend aan de wetgeving werken.

@ /  en Rosemarie/ /  kunnen jullie ook namen doorgeven van degenen vanuit jullie die

meedenken/meeschrijven?

groet,

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 16:53

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

CC: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen,

, , ,  en ik (Iwan deels telefonisch) hebben net bij elkaar gezeten over mogelijkheden voor

 We hebben gedacht langs 4 lijnen, die we gaan verwerken in een A4, dat uiterlijk

maandagochtend klaar moet zijn.

1

. @ 

2

 @ 

3
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 @ 

4

 @ 

Ik wil wel verzamelen en kan het zondagavond allemaal aan elkaar breien.

@ : jij bent bij onze brainstorm niet betrokken geweest, maar wel super belangrijk! Wil jij ajb met ons meelezen

en meedenken dit weekend/maandagochtend. Daarbij is afstemming met LNV natuurlijk ook van groot belang, dus is

wellicht handig als jij meteen ook  aanhaakt? Wij zitten namelijk best wel een beetje in het duister te tasten en

jouw/jullie blik is echt keihard nodig!

Ik heb maandag van 12-13 een vervolgoverleg in laten plannen, dan kunnen we daar verdere afstemming doen. Zou

heel fijn zijn als jij daar bij kan zijn !

Groet, succes en dank!

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 15:18

Aan: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

hoi  en anderen, ik ben inderdaad niet bij BZK, maar thuis aan het werk.

Ben nog bezig met algehele coördinatie en inhoudelijk zal ik ook het voorstel voor aanpassing van de Wn doen tav

drempelwaarde, maar kijk ook graag mee met dit onderdeel.

Groet! 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 2:55 PM

Aan: @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha allen,

Naar aanleiding van onderstaand bericht. Zullen we nu vast even de koppen bij elkaar steken? Ik heb hier al 

en  bij elkaar. @ /Iwan: jullie in huis? Kon jullie op de 16e even niet vinden.  niet hier neem ik aan,

maar die kunnen we dan in het weekend aanhaken.
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Groet,

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 14:36

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>; Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; Kuijpers, Chris @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen, even een terugkoppeling van het DG-overleg van zojuist bij LNV vwb versnellen en de noodwetgeving

Voortouw = BZK

Versnellen

Concrete vraag: met welke instrumenten kunnen we versnelling, obv goede voorbeelden uit andere sectoren

@ / , is dat een klus die bij jullie kan liggen? Vanuit jullie brede kijk in het fysieke en interbestuurlijke

domein. Ik hoor dat graag.

Noodwetgeving

Er is noodwetgeving nodig voor veevoer en aanbesteding ivm snelheidsverhoging; daar staan LNV en IenW voor aan

de lat.

 heeft al even gebrainstormd met  bij ons en

 Wij kunnen als EB daar echt in meedenken. Denk dat het verstandig is om

daar vanmiddag over de mail onze denkkracht alvast op in te zetten. Mailgroepje maken met , Iwan, , 

,  en ?

 Zie ook mail Hanneke
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J Credo is dan: er is eenvormig beleid nodig.

-

-

-

-

Tijdpad

Omdat te halen moet deze beide onderdelen woensdag af zijn. Ik zou zeggen: 1200 uur.

Terugrekenend: maandag einde dag eerste oogst van de ideeën. Daarvoor is nodig dat er maandagochtend twee

groepjes bij elkaar komen en direct resultaat leveren. Beleid/best practices ( / ) en wetgeving

(Iwan/ / ). Dat betekent vrees ik dat er dit weekend al moet worden nagedacht, geïnventariseerd,

contacten op best practices worden aangeboord.

Hoor graag of dat gaat lukken.

Erik jan, voel jij je comfortabel bij dit tijdpad?

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl>, @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl> @minbzk.nl>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.

CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. 

 Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!

Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>, @minbzk.nl>,

Kroeskamp, Annelies @minbzk.nl>, Hoekjan, Iwan @minbzk.nl>

Kopie: @minbzk.nl>, Kuijpers, Chris @minbzk.nl>, Schipper-

Spanninga, Hanneke @minbzk.nl>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:

11.1

11.1



Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

























(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 5:10 PM

Aan: Hoekjan, Iwan @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha alledrie,

Zie bijgaand waar nu aan gewerkt wordt. Dit lijkt begaanbare route te zijn. Past ook goed in de systematiek van de

Omgevingswet en staat naast instrumentarium van IBT. Wordt nog druk aan geklust, maar dan hebben jullie vast een

idee waar het naartoe gaat.

 Dat vergt even wat meer doordenking.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 2:23 PM

Aan: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Hoi, even alleen in schrijfteam-verband,

11.1

11.1

11.1



1. Wat denken jullie van deze oplossingsrichting?

2. Suggesties / aanvullingen voor teksten zijn van harte welkom. Ik ga er dan morgen mee verder.

Gr. 

PS 

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 13:30

Aan: @minbzk.nl>; Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>

CC: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>; @minbzk.nl>; @minbzk.nl>;

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Met vriendelijke groet,

Iwan

Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: zaterdag 02 nov. 2019 12:46 PM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

 kan dit beter beantwoorden, 

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



.

Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Verzonden: zaterdag 2 november 2019 11:08

Aan: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>; Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

CC: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

 Dan misschien goed om die ook in het A4 te schrijven,

Dat itt tot mijn vorige mail op maandagmiddag af is. Gewoon cf planning .

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 8:33 PM

Aan: @minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, Bastianen, Rosemarie

@minbzk.nl<mailto: k.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Werff, Vincent van der

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>,

inbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Dank . Bij 3 graag ook  betrekken ivm 

 Dank Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

11.1

11.1

11.1

11.1



Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 5:44 PM

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>,

Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Werff, Vincent van der

bzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl< @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Beste allen,

Ik brei even laatste mail van Hanneke en telefoongesprekken die ik zojuist met  en rosemarie had aan elkaar.

Zie onderstaand resultaat van brainstorm die wij vanmiddag hadden. Ik begrijp inmiddels dat er maandag al concrete

wetteksten moeten liggen.

Idee is dat we dit weekend gaan werken aan:

- concrete wettekst voor ad 1. Iwan/  trekken vanuit Czw, ik ben voorlopig even aanspreekpunt vanuit EB. We

stemmen af in het clubje dat vanmiddag bij elkaar was, en ook  haken we daarbij aan.

Ad2/3/4: is veel te ingewikkeld om nu al teksten voor te maken, dat moet echt later volgende week. We werken wel cf

afspraak vanmiddag het idee uit in kort A4.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: @minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 4:53 PM

Aan: @minbzk.nl<mailto nbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

< @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen,

, ,  en ik (Iwan deels telefonisch) hebben net bij elkaar gezeten over mogelijkheden voor

. We hebben gedacht langs 4 lijnen, die we gaan verwerken in een A4, dat uiterlijk

maandagochtend klaar moet zijn.

1.

11.1

11.1



. @ 

2.

 @ 

3.

 @ 

4.

 @ .

Ik wil wel verzamelen en kan het zondagavond allemaal aan elkaar breien.

@ : jij bent bij onze brainstorm niet betrokken geweest, maar wel super belangrijk! Wil jij ajb met ons meelezen

en meedenken dit weekend/maandagochtend. Daarbij is afstemming met LNV natuurlijk ook van groot belang, dus is

wellicht handig als jij meteen ook  aanhaakt? Wij zitten namelijk best wel een beetje in het duister te tasten en

jouw/jullie blik is echt keihard nodig!

Ik heb maandag van 12-13 een vervolgoverleg in laten plannen, dan kunnen we daar verdere afstemming doen. Zou

heel fijn zijn als jij daar bij kan zijn 

Groet, succes en dank!

Van: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 15:18

Aan: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

hoi  en anderen, ik ben inderdaad niet bij BZK, maar thuis aan het werk.

Ben nog bezig met algehele coördinatie en inhoudelijk zal ik ook het voorstel voor aanpassing van de Wn doen tav

drempelwaarde, maar kijk ook graag mee met dit onderdeel.

Groet! 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: @minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>

11.1

11.1

11.1

11.1



Datum: vrijdag 01 nov. 2019 2:55 PM

Aan: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto:J @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: FW: Noodwet stikstof

Ha allen,

Naar aanleiding van onderstaand bericht. Zullen we nu vast even de koppen bij elkaar steken? Ik heb hier al 

en  bij elkaar. @ /Iwan: jullie in huis? Kon jullie op de 16e even niet vinden. Mariska niet hier neem ik aan,

maar die kunnen we dan in het weekend aanhaken.

Groet,

Van: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Verzonden: vrijdag 1 november 2019 14:36

Aan: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>;

Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

CC: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; Kuijpers, Chris

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>; 

@minbzk.nl<mailto: @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Ha allen, even een terugkoppeling van het DG-overleg van zojuist bij LNV vwb versnellen en de noodwetgeving

Voortouw = BZK

Versnellen

 

@ / , is dat een klus die bij jullie kan liggen? Vanuit jullie brede kijk in het fysieke en interbestuurlijke

domein. Ik hoor dat graag.

Noodwetgeving

11.1

11.1 11.1

11.1



 heeft al even gebrainstormd met  bij ons en die kwamen  met een onderstaand

lijstje, dat wat breder is dan alleen natuur. Wij kunnen als EB daar echt in meedenken. Denk dat het verstandig is om

daar vanmiddag over de mail onze denkkracht alvast op in te zetten. Mailgroepje maken met , Iwan , 

,  en ?

 Zie ook mail Hanneke

-

-

-

-

- 

Tijdpad

Omdat te halen moet deze beide onderdelen woensdag af zijn. Ik zou zeggen: 1200 uur.

Terugrekenend: maandag einde dag eerste oogst van de ideeën. Daarvoor is nodig dat er maandagochtend twee

groepjes bij elkaar komen en direct resultaat leveren. Beleid/best practices ( /  en wetgeving

(Iwan/ / ). Dat betekent vrees ik dat er dit weekend al moet worden nagedacht, geïnventariseerd,

contacten op best practices worden aangeboord.

Hoor graag of dat gaat lukken.

Erik jan, voel jij je comfortabel bij dit tijdpad?

Groet

Rosemarie

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:04 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Bastianen,

Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kuijpers, Chris

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Nu ook met  erbij

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: Schipper-Spanninga, Hanneke @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 1:03 PM

Aan: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Bastianen,

Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kuijpers, Chris

@minbzk.nl< @minbzk.nl>>, 

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: RE: Noodwet stikstof

Allen,

Mede namens Iwan en  het volgende.

CZW (Iwan) neemt contact op het DWJZ LNV. Onze eerste inschatting is dat dit een betrekkelijk eenvoudige wijziging

van de Natuurbeschermingswet vergt. Is dus verantwoordelijkheid LNV. Dat neemt niet weg dat wij zullen meedenken

en het initiatief zullen nemen met als doel een eerste concept maandag. Een en ander onder voorbehoud want de

Natuurbeschermingswet is niet ons kennisdomein.

Groet en goed weekend!

Hanneke

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Van: Kempen, Erik Jan van @minbzk.nl<mailto n@minbzk.nl>>

Datum: vrijdag 01 nov. 2019 11:40 AM

Aan: Bastianen, Rosemarie @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, 

minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kroeskamp, Annelies

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Hoekjan, Iwan

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Kopie: @minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Kuijpers, Chris

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>, Schipper-Spanninga, Hanneke

@minbzk.nl<mailto @minbzk.nl>>

Onderwerp: Noodwet stikstof

Op paar onderdelen:

11.1

11.1



Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

<Noodwet stikstof (2.8a).docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

11.1

11.1





































Vooralsnog volstaan wij met deze opmerkingen. Tot een nadere toelichting vind je ons vanzelfsprekend graag bereid.

Groet,

mede namens ,

Van: aije@minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:54

Aan:  Rijcken @pelsrijcken.nl>; nders | Pels Rijcken

@pelsrijcken.nl>

CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl> tog@minlnv.nl>;

Stikstof LNV <Stikstof@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>

Onderwerp: input vraaginstelling landsadvocaat Lelystad

Urgentie: Hoog

Beste  en ,

Voor meer achtergrondinformatie over het dossier Lelystad kunnen jullie terecht bij  (06 ),

 van LNV, of ,  (070- ).

Met vriendelijke groet,

11.1

11.1

11.1



Van: 

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 14:36

Aan @minezk.nl>

CC: @minlnv.nl>

Onderwerp: input vraaginstelling landsadvocaat Lelystad

Urgentie: Hoog

Hoi 

Bij deze de input. Kun je aan de landsadvocaat laten weten dat we uiterlijk donderdag, liefst morgen antwoord moeten

hebben?  en ik zijn allebei telefonisch bereikbaar voor verdere vragen.

Met vriendelijke groet,

VRAAGSTELLING:

In de brief van 4 oktober jl. aan de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek staat:

Meldingen

Het Adviescollege adviseert om ruimte die vrijkomt door het nemen van (bron)maatregelen, met prioriteit in te zetten

voor een collectieve passende beoordeling voor de voormalige vrijstellingen. En daarmee zekerheid te geven aan de

voormalige vrijstellingen onder het PAS. Omdat niet alle activiteiten en projecten waar de meldingen betrekking op

hadden, zijn gerealiseerd, zullen alleen de meldingen die feitelijk zijn gerealiseerd met een generieke maatregel

worden gelegaliseerd. Wat de definitie van ‘gerealiseerd’ is, wordt nog nader onderzocht.

Bij Lelystad Airport zijn al veel activiteiten, waar de bij ons gedane PAS melding op van toepassing is, voltooid. Zie

onderstaande factsheet. Is hiermee voldaan aan de bovengenoemde voorwaarde voldaan ten aanzien van een

generieke maatregel?

FACTSHEET LELYSTAD AIRPORT

Welke besluiten zijn in het verleden genomen?

·Luchthavenbesluit 2015

oVerlenging landingsbaan, ruimtelijke indeling vastgelegd

·2016 bestemmingsplan Lelystad

oStart- en landingsbaan overeenkomstig LHB

oOprichting terminal

·Omgevingsvergunning verkeerstoren

·Diverse beroepen (o.a. op grond Wnb) in 2017 verworpen.

Welke besluiten moeten nog worden genomen?



·Aanpassing Luchthavenbesluit

oVastleggen grenswaarde 45.000 vliegbewegingen

oOntwerpbesluit ter inzage 11-1-2019 t/m 21-2-2019

·Huidige status: nog niet definitief gemaakt.

Wat moet er nog gebeuren?

·[info van 30 aug, uit zienswijze op handhavingsverzoek door stichting 'red de veluwe']

oVerkeersleiding systemen (30-9 klaar) --> 98% gerealiseerd

oICT netwerken (31-10 klaar} --> 75% gerealiseerd

oAanbrengen bebording terrein en helispot (7-11 klaar) --> geen vergunning nodig volgens zienswijze.

oInpandig verbouwen brandweerkazerne --> MER 2014: --> geen depositie op stikstofgevoelige habitats.

oEr wordt nog niet conform de uitbreidingsplannen gevlogen.

Hoe zat Lelystad Airport in het PAS?

·Lelystad Airport maakte onderdeel uit van de reservering in het kader van de prioritaire projecten voor de volgende

luchthavens:

oDe gereserveerde ruimte had in ieder geval betrekking op de vliegbewegingen die onder de uitbreidingsplannen

vielen. En op de bouwwerkzaamheden en gerelateerde verkeersbewegingen.

oOp 30-3-2016 is ruimte afgeboekt door het registreren van een melding.

oOp 14-5-2019 is deze ruimte naar beneden bijgesteld via een nieuwe melding.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor

het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te



vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van

opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de

overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag

onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te

raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our

services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which

include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015.

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions

and upon request we will provide you with a copy, free of charge.











@minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>

Onderwerp: begrip 'gerealiseerd'

Van:  | Pels Rijcken @pelsrijcken.nl> Namens  | Pels Rijcken

Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 14:25

Aan: @minezk.nl>

CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;

Stikstof LNV <Stikstof@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>;  | Pels Rijcken @pelsrijcken.nl>

Onderwerp: RE: input vraaginstelling landsadvocaat Lelystad [PRDF-11011870]

,

(.)

_RE  begrip 'gerealiseerd'
(91).msg

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Vooralsnog volstaan wij met deze opmerkingen. Tot een nadere toelichting vind je ons vanzelfsprekend graag bereid.

Groet,

mede namens ,

Van: @minezk.nl<mailto @minezk.nl>>

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 15:54

Aan:  | Pels Rijcken @pelsrijcken.nl<mailto @pelsrijcken.nl>>

| Pels Rijcken @pelsrijcken.nl<mailto @pelsrijcken.nl>>

CC: @minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>; 

@minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>; 

@minezk.nl<mailto: @minezk.nl>>; 

@minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>; Stikstof LNV

<Stikstof@minlnv.nl<mailto:Stikstof@minlnv.nl>>; 

@minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl<mailto @minezk.nl>>

Onderwerp: input vraaginstelling landsadvocaat Lelystad

Urgentie: Hoog

Beste  en ,

Voor meer achtergrondinformatie over het dossier Lelystad kunnen jullie terecht bij  (06 ),

 van LNV, of ,  (070- ).

Met vriendelijke groet,

Van: 

Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 14:36

Aan: @minezk.nl<mailto @minezk.nl>>

CC: @minlnv.nl<mailto @minlnv.nl>>

Onderwerp: input vraaginstelling landsadvocaat Lelystad

Urgentie: Hoog

_RE  begrip 'gerealiseerd'
(91).msg
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Hoi ,

Bij deze de input. Kun je aan de landsadvocaat laten weten dat we uiterlijk donderdag, liefst morgen antwoord moeten

hebben?  en ik zijn allebei telefonisch bereikbaar voor verdere vragen.

Met vriendelijke groet,

VRAAGSTELLING:

In de brief van 4 oktober jl. aan de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofproblematiek staat:

Meldingen

Het Adviescollege adviseert om ruimte die vrijkomt door het nemen van (bron)maatregelen, met prioriteit in te zetten

voor een collectieve passende beoordeling voor de voormalige vrijstellingen. En daarmee zekerheid te geven aan de

voormalige vrijstellingen onder het PAS. Omdat niet alle activiteiten en projecten waar de meldingen betrekking op

hadden, zijn gerealiseerd, zullen alleen de meldingen die feitelijk zijn gerealiseerd met een generieke maatregel

worden gelegaliseerd. Wat de definitie van 'gerealiseerd' is, wordt nog nader onderzocht.

Bij Lelystad Airport zijn al veel activiteiten, waar de bij ons gedane PAS melding op van toepassing is, voltooid. Zie

onderstaande factsheet. 

FACTSHEET LELYSTAD AIRPORT

Welke besluiten zijn in het verleden genomen?

· Luchthavenbesluit 2015

o Verlenging landingsbaan, ruimtelijke indeling vastgelegd

· 2016 bestemmingsplan Lelystad

o Start- en landingsbaan overeenkomstig LHB

o Oprichting terminal

· Omgevingsvergunning verkeerstoren

· Diverse beroepen (o.a. op grond Wnb) in 2017 verworpen.

Welke besluiten moeten nog worden genomen?

· Aanpassing Luchthavenbesluit

o Vastleggen grenswaarde 45.000 vliegbewegingen

o Ontwerpbesluit ter inzage 11-1-2019 t/m 21-2-2019

· Huidige status: nog niet definitief gemaakt.

Wat moet er nog gebeuren?

· [info van 30 aug, uit zienswijze op handhavingsverzoek door stichting 'red de veluwe']

o Verkeersleiding systemen (30-9 klaar) --> 98% gerealiseerd

o ICT netwerken (31-10 klaar} --> 75% gerealiseerd

o Aanbrengen bebording terrein en helispot (7-11 klaar) --> geen vergunning nodig volgens zienswijze.

o Inpandig verbouwen brandweerkazerne --> MER 2014: --> geen depositie op stikstofgevoelige habitats.

o Er wordt nog niet conform de uitbreidingsplannen gevlogen.

Hoe zat Lelystad Airport in het PAS?

· Lelystad Airport maakte onderdeel uit van de reservering in het kader van de prioritaire projecten voor de volgende

luchthavens:
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o De gereserveerde ruimte had in ieder geval betrekking op de vliegbewegingen die onder de uitbreidingsplannen

vielen. En op de bouwwerkzaamheden en gerelateerde verkeersbewegingen.

o Op 30-3-2016 is ruimte afgeboekt door het registreren van een melding.

o Op 14-5-2019 is deze ruimte naar beneden bijgesteld via een nieuwe melding.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor

het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te

vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van

opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de

overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag

onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te

raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden<http://www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden> en

worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our

services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which

include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015.

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-

conditions<http://www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions> and upon request we will provide you with a

copy, free of charge.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

________________________________

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability
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for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Aan: @minbzk.nl>; @minlnv.nl>

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>

Onderwerp: RE: Vandaag aanleveren

Ha  en ,

Ik zie in onderstaande mail dat jullie vanmiddag met het RIVM en het PBL zitten. Voor zover dit nog niet het geval is:

kunnen jullie hier ook het verzoek doen om de CO2-reductie mee te nemen in de analyses? Snelheidsverlaging is

bijvoorbeeld relevant voor de Urgenda-doelstelling. Goed om die cijfers te hebben, voor ons, maar ook voor het

bredere verhaal dat het kabinet kan uitstralen.

Ditzelfde verzoek geldt voor de langere lijst bronmaatregelen. Kunnen jullie dit ook aan het RIVM en PBL voorleggen?

Veel dank!

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 11:43

Aan @minezk.nl>; 

@minlnv.nl>;  - BSK @minienw.nl>;  - DGB

@minienw.nl>;  - DGB @minienw.nl>; 

@rhdhv.com>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl> @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>  (IRF/OLE) @minfin.nl>

CC: @minezk.nl>

Onderwerp: Vandaag aanleveren

Urgentie: Hoog

Beste projectgroepleden bronmaatregelen BZK, LNV, I&W en EZK:

We willen de bijeenkomst van de projectgroep bronmaatregelen vanmiddag om 15.00 afzeggen, omdat we ons

moeten richten op de producten die vanmiddag voor besluitvorming verstuurd moeten worden.

Vanmiddag om zes uur moeten stukken naar de minister, zodat het morgen in de coalitie (incluis jullie ministers)

besproken kan worden. Wij willen daarvoor graag de benodigde informatie hebben om vier uur zodat we het nog

kunnen integreren en afstemmen.

Cruciaal is nu de notitie voor vlottrekken woningbouw (versie vrijdag bijgesloten). De rood genummerde maatregelen

in de bijgesloten groslijst bronmaatregelen moeten daar in ons beeld in verwerkt worden. Klopt dat? En lukt dat?

Kunnen jullie zo compleet mogelijke teksten aanleveren hiervoor, inclusief de fiches? Kijk ook even goed wat erin de

tabel staat of dat klopt. Voor een goede besluitvorming is het cruciaal dat ook zoveel mogelijk wordt aangegeven

welke kosten hiermee gemoeid zijn en hoe dit gedekt kan worden. Hiervoor hebben we een extra kolom ingevoegd in

de tabel.

PBL/RIVM zijn momenteel aan het rekenen met de informatie over de maatregelen die ze hebben. Voor een aantal

maatregelen geldt dat ze nog niet concreet genoeg zijn om door te rekenen. Dat zullen wij zo nodig in uiteindelijke

notitie en tabel ook melden.



De bijgevoegde bronmaatregelenlijst in totaliteit moet woensdagmiddag zo compleet mogelijk zijn ingevuld. Dit wordt

het belangrijkste bespreekpunt van de MCSP (Ministeriële Commissie Stikstof en PFAS) van donderdagmiddag.

Wij gaan vanmiddag met PBL/RIVM om tafel om de laatste stand van zaken door te spreken.

Tot zover,

 en 

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





risks inherent in the electronic transmission of messages.















M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////















4 ;

5 ;

6 ;
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Met vriendelijke groet,

.....................................................................................................................................

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectenbureau Beleidskern

Rijnstraat 8 2515 XP DEN HAAG

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

....................................................................................................................................

T 070 

M 06 

@minienw.nl

www.rijksoverheid.nl <http://www.rijksoverheid.nl/>

......................................................................................................................................

Bereikbaar, veilig en duurzaam. Infrastructuur en Waterstaat

......................................................................................................................................

.

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



11.1

11.1

11.1









inezk.nl>; Jansen, C.M.L. (Carly) @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: Via e-mail verzenden: 191105stukken tbv morgen

Beste  en ,

Hierbij de set stukken zoals nu gereed. Er zitten nog de nodige PM's in.

Het betreft:

1) Oplegmemo groslijst

2) Groslijst

3) Notitie Woningbouw

4) Kamerbrief

Waar mogelijk is nog input meegenomen uit het overleg vanmiddag, maar dit vergt ook nog een verdere slag morgen.

Tot zover even,

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

<191105 Oplegmemo bij groslijst bronmaatregelen.docx>

<191105 woningbouw def.docx>

<191105 Bronmaatregelen groslijst.xlsx>

<DOMUS-19260351-v2-Oplossing_stikstofproblematiek_voor_woningbouwsector.docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.



The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





inezk.nl>; Jansen, C.M.L. (Carly) @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: Via e-mail verzenden: 191105stukken tbv morgen

Beste  en ,

Hierbij de set stukken zoals nu gereed. Er zitten nog de nodige PM's in.

Het betreft:

1) Oplegmemo groslijst

2) Groslijst

3) Notitie Woningbouw

4) Kamerbrief

Waar mogelijk is nog input meegenomen uit het overleg vanmiddag, maar dit vergt ook nog een verdere slag morgen.

Tot zover even,

Hartelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

<191105 Oplegmemo bij groslijst bronmaatregelen.docx>

<191105 woningbouw def.docx>

<191105 Bronmaatregelen groslijst.xlsx>

<DOMUS-19260351-v2-Oplossing_stikstofproblematiek_voor_woningbouwsector.docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.



The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.













Naar: @minbzk.nl>

Cc: @minbzk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: seizoenspatroon bouwvergunningen

Gevraagd is naar seizoenspatroon bouwvervunningen.

Onderstaande grafiek laat zien dat hier inderdaad sprake van is. Onder de grafiek is de tabel met brondata

opgenomen.

Bouwvergunningen - woningen - Totaal - Nederland

Bouwvergunningen - woningen - Totaal

Q1 2012

9090

Q2 2012

10580

Q3 2012

10669

Q4 2012

9015

Q1 2013

6278

Q2 2013

6982

Q3 2013

6093

Q4 2013

7880

Q1 2014

8008

Q2 2014



8839

Q3 2014

12307

Q4 2014

12166

Q1 2015

18313

Q2 2015

15297

Q3 2015

10745

Q4 2015

11244

Q1 2016

10999

Q2 2016

12605

Q3 2016

13702

Q4 2016

16261

Q1 2017

16794

Q2 2017

16052



Q3 2017

19496

Q4 2017

17399

Q1 2018

16951

Q2 2018

14979

Q3 2018

17232

Q4 2018

20872

Q1 2019

13121

Q2 2019

13064

Eenheid

aantal

Bron

CBS

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van BZK

DG Bestuur, Ruimte en Wonen

Directie Woningmarkt
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afwachten wat er uit het overleg van vanmiddag is gekomen. Begin volgende week praat  mij bij.

Aanjaagteams

Ik heb contact gehad met  van BZK over aanjaagteams (of welke naam we er ook aan willen

geven). We gaan met IPO (is dat ) en VNG (  achterhaalt wie) bespreken hoe we dit op korte termijn

vorm kunnen geven en we zullen Bij12 ( ) daarbij betrekken. Het gaat dus verder dan de provincies, omdat

vooral ook de gemeenten een stimulans en ondersteuning nodig hebben, zo vertelde  mij. Komt dit overeen

met jullie beeld? Met haar afgesproken dat we het pragmatisch gaan aanpakken als er voldoende blijkt dat er behoefte

aan is, dus klein en eventueel uitbreiden (dus niet meteen een team van 50 mensen).

Ik heb ook even gekeken naar de Taskforce Pfas van IenW. Deze is ingesteld naar aanleiding van een motie.

Opdracht van deze Taskforce is om met stakeholders te kijken naar knelpunten en oplossingen, gericht op

grondverzet en baggerwerkzaamheden. Daarnaast organiseert IenW in het land werkconferenties en die hebben als

doel om met betrokken stakeholders in de regio individuele projecten los te trekken (en de Taskforce sluit daar op

aan). Taskforce is dus niet gericht op de praktische ondersteuning van provincies en gemeenten.

Dit komt overeen met onze ideeën voor een platform, zoals we besproken hebben in het programmateamoverleg

afgelopen dinsdag.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben in augustus een Taskforce STIKSTOF opgericht onder leiding van 

, director environmental management at Port of Rotterdam. In deze taskforce zijn branches en bedrijven

vertegenwoordigd, zoals de bouw en de industrie. De taskforce zoekt naar korte- en langetermijnoplossingen en

informeert bedrijven. Maar deze was jullie vast al wel bekend.

Tot slot, ik heb volgende week ook een afspraak met  van BZK om kennis te maken en te kijken hoe en

waar we kunnen samenwerken. Hij organiseert onder meer de bijeenkomsten van BZK.

Groet,

















Waarom is dat? en heet dat nu ‘overig’ ?

En als dat laatste het geval is, kan RIVM dat dan niet weer gewoon huishoudens noemen?

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 09:00

Aan: @minezk.nl';  - BSK @minienw.nl>; 

@minlnv.nl>; @minezk.nl>; ) - DGB

@minienw.nl>; @minbzk.nl>; 

@minlnv.nl> @minlnv.nl>;  - DGB

@minienw.nl>;  (IRF/OLE) @minfin.nl>; @ipo.nl'; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @mindef.nl>

Onderwerp: FW: depositiedata 2017 RIVM per gebied

Allen,

Dit is mogelijk ook interessante info voor jullie. De depositie stikstof in 2017 per Natura2000 gebied en per sector.

Met vriendelijke groet,

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////









7.Veevoer en sanering is nog niet doorgerekend ruimtelijk. Dit zou wel moeten kunnen aangezien duidelijk is waar de

bedrijven zitten.

8

9

10

Afspraken

1.RIVM rekent in samenwerking met PBL veevoer en sanering veehouderij door voor maandagmiddag

2.Alle plaatjes past men aan door 30% af te trekken voor natuurherstel 

3.I&W stuurt maandag mensen naar het RIVM om te zorgen dat de MIRT projecten en een aantal cruciale

veiligheidsprojecten worden doorgerekend

4 .

5

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06

@minbzk.nl

////////////////////////////////////////////

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 17:11

Aan: Burg, C. van der (Kees) - DGMo @minienw.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; @pbl.nl>;  (IRF/OLE)

@minfin.nl>;  - DGMo-WV @minienw.nl>;

@rivm.nl' @rivm.nl>; @minbzk.nl>; @rivm.nl'

@rivm.nl>; Goet, J.C. (Jan-Kees) @minlnv.nl>; Osinga, J.M. (Johan)

@minlnv.nl>; Sonnema, M. (Marjolijn) @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;

SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl>;  (IRF/AL) @minfin.nl>

CC: @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: presentatie RIVM van 8 november

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

Els van Schie



Allen,

Op verzoek van  ontvangt u hierbij de presentatie

Met vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------------------------

Managemenondersteuner Programmadirecteur Vera Pieterman Projectondersteuner Interbestuurlijke

Programmadirectie Stikstof

--------------------------------------------------------------------------------

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit T 070-

e-mail @minezk.nl

werkdagen: di, woe, do, vrij

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability





@minienw.nl>; 'Pieterman, V.G. (Vera' @minezk.nl>; '

@minezk.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: presentatie RIVM van 8 november

Zojuist hebben we de derde presentatie van RIVM (en PBL) over stikstof achter de rug met ministers Schouten en Van

Nieuwenhuizen.

1.Conclusie van het RIVM is dat alleen met snelwegverlaging over heel Nederland er ruimte ontstaat voor

woningbouw. Bij snelwegen maximaal drie kilometer van natuurgebieden is het de helft en bij een kilometer weer de

helft.

2.Door de snelwegverlaging te beperken komen veel voorgenomen woningbouwprojecten in de knel.

3.I&W heeft gisteren meer dan honderd MIRT projecten aangeleverd. Het RIVM was niet in staat om deze op deze

korte termijn nog door te rekenen.

4.Wel is duidelijk dat voor infrastructuur met alleen generieke snelwegverlaging nog weinig ruimte over.

5.Snelwegverlaging op provinciale snelwegen en maatregelen voor vieze dieselbusjes leveren nauwelijks extra ruimte

op.

6

7.Veevoer en sanering is nog niet doorgerekend ruimtelijk. Dit zou wel moeten kunnen aangezien duidelijk is waar de

bedrijven zitten.

8

9

10

Afspraken

1.RIVM rekent in samenwerking met PBL veevoer en sanering veehouderij door voor maandagmiddag

2.Alle plaatjes past men aan door 30% af te trekken voor natuurherstel 

3.I&W stuurt maandag mensen naar het RIVM om te zorgen dat de MIRT projecten en een aantal cruciale

veiligheidsprojecten worden doorgerekend

4 .

5

Tot zover.

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl

////////////////////////////////////////////

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: @minezk.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 17:11

Aan: Burg, C. van der (Kees) - DGMo @minienw.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>; @pbl.nl>;  (IRF/OLE)

@minfin.nl>;  - DGMo-WV @minienw.nl>;

'els.van.schie@rivm.nl' @rivm.nl>; @minbzk.nl>; @rivm.nl'

@rivm.nl>; Goet, J.C. (Jan-Kees) @minlnv.nl>; Osinga, J.M. (Johan)

@minlnv.nl>; Sonnema, M. (Marjolijn) @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;

SecretariaatDGA <SecretariaatDGA@minlnv.nl>;  (IRF/AL) @minfin.nl>

CC @minbzk.nl>

Onderwerp: FW: presentatie RIVM van 8 november

Allen,

Op verzoek van  ontvangt u hierbij de presentatie

Met vriendelijke groet,

-------------------------------------------------------------------------------

Managemenondersteuner Programmadirecteur Vera Pieterman Projectondersteuner Interbestuurlijke

Programmadirectie Stikstof

--------------------------------------------------------------------------------

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit T 070-

e-mail: @minezk.nl

werkdagen: di, woe, do, vrij

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u



niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.









Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @minbzk.nl>

Datum: 9 november 2019 om 08:48:14 CET

Aan: @minezk.nl>, @pbl.nl)"

@pbl.nl>, @minlnv.nl>

Onderwerp:FW: laatste punten notitie "drempelwaarden". opmerkingen SG en info nodig van  en  uiterlijk

zaterdag 0911 om 10.30 uur svp

, , ,

Ik kan me goed voorstellen dat jullie niet werken dit weekend, maar ik probeer het toch maar…

In een juridische notitie die vandaag om 10.30 af moet zijn (sorry), staat de volgende passage over de effectiviteit van

de veevoer maatregel:

Dank alvast.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

11.1

11.1

11.1





@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 22:31

Aan: @minezk.nl) @minezk.nl>; 

@minezk.nl>;  - HBJZ @minienw.nl>; @rhdhv.com>;

@minezk.nl>; @minbzk.nl>

Onderwerp: laatste punten notitie "drempelwaarden". opmerkingen SG en info nodig van  en  uiterlijk

zaterdag 0911 om 10.30 uur svp

Urgentie: Hoog

Ha allemaal,

Hierbij de opmerkingen van de SG. Ik heb voor het grootste deel aangepast in bijgaande nieuwe versie van de notitie.

Ik heb nog twee vragen aan  en  t.a.v. de maatregelen, zie document. Willen jullie die beantwoorden en

iig aan  en mij sturen? Dan kan  deze informatie nog tijdig verwerken.

Graag uiterlijk morgenochtend 10.30 zodat  de notitie kan aanpassen. Moet uiterlijk 11.30 bij M zijn!

Heel veel dank!

Groet, 

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 22:18

Aan: @minbzk.nl>

Onderwerp: Fwd: notitie salderingsbank081119v2

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Goet, J.C. (Jan-Kees)" @minlnv.nl>

Datum: 8 november 2019 om 20:52:30 CET

Aan: "Pieterman, V.G. (Vera)" @minezk.nl>

Kopie: " @minlnv.nl>, @rhdhv.com" @rhdhv.com>

Onderwerp:Antw.: notitie salderingsbank081119v2

Hoi Vera,

Dank voor de notitie.

Een paar opmerkingen.

11.1



Is de vraag van Heerma nu beantwoord? (Wat een provincie met eventuele ruimte kan doen?)

Groeten,

Jan-Kees

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 8 nov. 2019 om 19:10 heeft Pieterman, V.G. (Vera) @minezk.nl> het volgende geschreven:

Dag Jan-Kees,

Hierbij de juridische notitie. Na jouw check kan deze mee in het pakketje voor de minister morgen.

Groet Vera

<notitie salderingsbank081119v2.docx>

Vera Pieterman

Programmadirecteur Interbestuurlijke directie Stikstof

Tel 06-  / secretariaat  070-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

11.1

11.1



<notitie depositieregistratie woningbouw 081119v1.docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

















met ons allen de urgentie om Nederland weer “vlot te trekken”. Ook hebben wij al onze inhoudelijke werk met de

overheid en met u persoonlijk gedeeld. Onder andere het advies van  en  waartoe wij opdracht hebben

gegeven, .

Ondertussen wordt de situatie in de markt steeds nijpender en begrijpen onze ondernemers steeds minder dat er maar

geen snelle oplossing komt. Men rekent op werkbare en duidelijke oplossingen die in de komende dagen worden

bekend gemaakt.

Morgen zit u weer bij elkaar. Wij denken u en onze bedrijven met bijgaande beide oplossingen vooruit te helpen.

Een goede zondag verder, Hans de Boer

<Lobbydocument PFAS 20191109.docx>

<Lobbydocument stikstof 20191109.docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.









































-Goede lijn volgens mij om stap voor stap te werken aan ruimte voor een sector, gekoppeld aan een

emissiereductiedoelstelling voor die sector. Daarbij afspreken dat een deel van het effect van feitelijk gerealiseerde

reductie, vervolgens kan worden ingeboekt als ruimte.

oLet wel op daarbij dat je een enorm complex systeem optuigt als je voor elke sector specifieke reserveringen gaat

maken voor het weer uitdelen van die ruimte. Dat is uitvoeringstechnisch ondoenlijk. Dat bleek ook al bij het PAS.

-Bij het mogelijk maken van ontwikkelingen is het heel belangrijk dat de Raad van State hiervoor kaders heeft

meegegeven. Dit noemen in de notitie, dat we ons houden aan die kaders.

-Wat volgens mij nodig is per gebied:

oRijtje maatregelen dat nodig is om de doelen te halen (in  termen: het linker rijtje)

§Dit zijn maatregelen artikel 6(1) en 6(2): ter voorkoming van verslechtering en om de nodige verbetering te realiseren

volgens een geëigend tempo.

§Maatregelen ter voorkomen van verslechtering moeten sowieso onverwijld worden uitgevoerd (juridisch

uitgangspunt)

§Over maatregelen ter verbetering is een keuze te maken qua tempo. Dus per maatregelen aangeven wanneer deze

wordt uitgevoerd (beoogd). Politieke keuze gaat over het tempo van de verbetering (Als daar wat betreft stikstof nog

een keuze over is).

oRijtje aanvullende maatregelen specifiek gekoppeld aan creëren van depositieruimte komt (het rechter rijtje)

§Dit zijn maatregelen additioneel ten opzicht van het linker rijtje wat toch al moet voor de doelen. Dat is daarmee

inzichtelijk en bewezen dat we voldoende doen

§Deze maatregelen leveren alleen ruimte op als voldaan is aan de voorwaarden van de Raad van State:

·Zekerheid over het effect

·Ruimte komt beschikbaar nadat de maatregel is uitgevoerd

·Het linker rijtje is in beeld en gaat volgens planning.

§Ruimte komt beschikbaar als uit monitoring is gebleken dat de depositie is gedaald en de natuurtoestand van het

gebied dit aan kan.

-Zo’n linker rijtje/ rechter rijtje aanpak kan je landelijk maken (emissiedoel per sector met maatregelen links en rechts),

dat als ‘Rijksbijdrage’ aan de gebiedsaanpak. Vervolgens maak je via de gebiedsbenadering de doorvertaling van wat

het landelijke afspraken betekenen, en vul je dit per gebied aan met maatregelen die in het linker en rechter rijtje

terecht komen.

-Voor maatregelen die in beide rijtjes vallen (een deel van het effect is voor natuur, een deel voor ontwikkeling) kan je

een percentage afspreken van het gemeten effect: bijvoorbeeld voor elke 10 mol gerealiseerde daling kon 3 mol ruimt

beschikbaar. Dit percentage kan hoger worden naarmate de overbelasting minder is.

Een paar specifieke opmerkingen op de tekst in de bijlage.

28383_RE_ 191111 REDENEERLIJN
LANGE TERMIJN.msg



Van: 

Verzonden: maandag 11 november 2019 13:38

Aan: @minezk.nl>

CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minienw.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; ' @minbzk.nl>

Onderwerp: RE: 191111 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN

Ter aanvulling: subdoel II (gelijke percentages emissiereductie per sector) lijkt me te rigide als daarmee bedoeld wordt

dat dat ook de uitkomst gaat worden. Je zult de emissiereductie per sector toch ook moeten afzetten tegen de

technische mogelijkheden en maatschappelijke impact? Als startpunt prima (als dat bedoeld wordt, kun je het laten

staan), maar bijstelling moet mogelijk zijn als daar goede argumenten voor zijn, lijkt me.

Komt bij dat de onderbouwing van de noodzakelijke daling per gebied op langere termijn waarschijnlijk zal leiden tot

verschillende opgaven per sector.

Wellicht ten overvloede: het natuurherstelplan (I) zal nadrukkelijk moeten voortbouwen op de kennis en maatregelen

uit de reeds vastgestelde PAS-gebiedsanalyses. Niet het wiel opnieuw uitvinden.

Groeten,

Van: @minbzk.nl>

Verzonden: maandag 11 november 2019 13:26

Aan: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>; Jon

@minienw.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: 191111 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN

Dag 

Ziet er goed uit.

Wat ik nog mis is de wens van een jaarlijkse doorrekening van de plannen, zodat je je beleid steeds scherper gaat

krijgen en je naar een stabiel lange termijn beleid toe werkt.

Daarvoor is het nodig dat je doelen scherp hebt. Naar welke maximale depositie per jaar, gebaseerd uiteraard op de

Kritische depositie waarden in een gebied, wil de politiek uiteindelijk toewerken, met welk tempo en welke

tussenstappen? Ik begreep van  dat  daarvoor binnen twee weken de basis zou kunnen opleveren

Vervolgens kunnen alle plannen (gebiedsaanpakken plus stikstofreductieplan) jaarlijks (bijv in het voorjaar) laten

doorrekenen door PBL/RIVM/CPB en andere kennisinstellingen. Dit levert dan een stikstof verkenning op (parallel aan

KEV) waaruit zal blijken of er voldoende gebeurt, waar het beleid tekort komt. Hierin kunnen dus ook doelen per sector

worden getoetst.

28383_RE_ 191111 REDENEERLIJN
LANGE TERMIJN.msg



Ik zou dan ook niet kiezen om emissies en deposities uit elkaar te trekken. Dit leidt tot verwarrende discussies vrees

ik. Bezie het in samenhang

Tot zover.

//////////////////////////////////////////////

Senior beleidscoordinator

Ministerie van Binnenlandse Zaken

M 06-

@minbzk.nl <mailto @wwi.minbzk.nl>

////////////////////////////////////////////

Van: @minezk.nl>

Verzonden: maandag 11 november 2019 11:37

Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minbzk.nl>; @minlnv.nl>; 

@minienw.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: 191111 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN

Beste allemaal,

Hierbij stuur ik jullie een eerste versie van de redeneerlijn lange termijn. Verzoeke eventuele

opmerkingen/aanvullingen liefst vandaag nog naar mij te mailen.

Alvast bedankt,

Gr, 

Van: 

Verzonden: maandag 11 november 2019 11:33

Aan: @minezk.nl>; @minlnv.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: 191111 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN

Ik heb de redeneerlijn vwb de lange termijn nu ook voorzien met de relatie naar een drempelwaarde. Ik zal deze nu

ook laten tegenlezen door leden van ons programmateam.

Gr, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

28383_RE_ 191111 REDENEERLIJN
LANGE TERMIJN.msg



wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

28383_RE_ 191111 REDENEERLIJN
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor

het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te

vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van

opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken &

Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de

overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag

onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te

raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op

andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally

privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our

services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the

Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce

Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which

include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015.

Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions

and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht



abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





2,85

Snelheidsverlaging,

behalve tussen 19.00 en 06.00 uur

Binnen 3 maanden

1,26

Benutting stikstofruimte

Bouw 75.000 woningen

Komend jaar

0,3

Verbetering natuur,

30% van de depositievermindering

2,95

7 MIRT-projecten

Kan alleen gebiedsgericht

Nader te bepalen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was



sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minlnv.nl>

Datum: dinsdag 12 nov. 2019 9:57 PM

Aan: Goet, J.C. (Jan-Kees) @minlnv.nl>, Sonnema, M. (Marjolijn) @minlnv.nl>, Osinga, J.M.

(Johan) @minlnv.nl>, Burg, C. van der (Kees) - DGMo @minienw.nl>, Kempen, Erik

Jan van @minbzk.nl>

Kopie: @minienw.nl>, 

@minezk.nl>, @minlnv.nl>, Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Tabel brief: akkoord?

Beste allen,

Op verzoek van MLNV wordt een tabel met reductie en benutting in de brief stikstof opgenomen.

Zijn jullie akkoord met onderstaande tabel?

Met vriendelijke groet,

Gemiddelde depositieverandering in mol/ha/jr. in 2020

Reductie stikstof

Samenstelling veevoer

Eind 2020

5,4

Warme sanering varkenshouderij

Eind 2020

2,85

Snelheidsverlaging,

behalve tussen 19.00 en 06.00 uur

Binnen 3 maanden

11,1

11,1 11,1
11,1 11,1
11,1

11,1 11,1
11,1 11,1
11,1 11,1 11,1
11,1

11,1

11,1



1,26

Benutting stikstofruimte

Bouw 75.000 woningen

Komend jaar

0,3

Verbetering natuur,

30% van de depositievermindering

2,95

7 MIRT-projecten

Kan alleen gebiedsgericht

Nader te bepalen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





2,95

7 MIRT-projecten

Nader te bepalen

Van: Burg, C. van der (Kees) - DGMo @minienw.nl>

Verzonden: dinsdag 12 november 2019 22:16

Aan: @minlnv.nl>; Goet, J.C. (Jan-Kees) @minlnv.nl>; Sonnema,

M. (Marjolijn) @minlnv.nl>; Osinga, J.M. (Johan) @minlnv.nl>; Kempen, Erik Jan van

@minbzk.nl>

CC: @minienw.nl>; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>; Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>; @minbzk.nl>; 

@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: Tabel brief: akkoord?

Nabrander (na intern beraad)

Bij de 7 projecten moet staan: cf MIRT-planning

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @minlnv.nl>

Datum: dinsdag 12 nov. 2019 9:57 PM

Aan: Goet, J.C. (Jan-Kees) @minlnv.nl>, Sonnema, M. (Marjolijn) @minlnv.nl>, Osinga, J.M.

(Johan) @minlnv.nl>, Burg, C. van der (Kees) - DGMo @minienw.nl>, Kempen, Erik

Jan van @minbzk.nl>

Kopie: @minienw.nl>, 

@minezk.nl>, @minlnv.nl>, Pieterman, V.G. (Vera)

@minezk.nl>, @minbzk.nl>, 

@minbzk.nl>

Onderwerp: FW: Tabel brief: akkoord?

Beste allen,

Op verzoek van MLNV wordt een tabel met reductie en benutting in de brief stikstof opgenomen.

Zijn jullie akkoord met onderstaande tabel?

Met vriendelijke groet,

Gemiddelde depositieverandering in mol/ha/jr. in 2020



Reductie stikstof

Samenstelling veevoer

Eind 2020

5,4

Warme sanering varkenshouderij

Eind 2020

2,85

Snelheidsverlaging,

behalve tussen 19.00 en 06.00 uur

Binnen 3 maanden

1,26

Benutting stikstofruimte

Bouw 75.000 woningen

Komend jaar

0,3

Verbetering natuur,

30% van de depositievermindering

2,95

7 MIRT-projecten

Kan alleen gebiedsgericht

Nader te bepalen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





Met vriendelijke groet,

Gemiddelde depositieverandering in mol/ha/jr. in 2020

Reductie stikstof

Samenstelling veevoer

Eind 2020

5,4

Warme sanering varkenshouderij

Eind 2020

2,85

Snelheidsverlaging,

behalve tussen 19.00 en 06.00 uur

Binnen 3 maanden

1,26

Benutting stikstofruimte

Bouw 75.000 woningen

Komend jaar

0,3

Verbetering natuur,

30% van de depositievermindering

2,95

7 MIRT-projecten

Kan alleen gebiedsgericht

Nader te bepalen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te



verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability



















































sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Hoi  en ,

Hierbij de omschrijving voor de opdracht voor het RIVM waar ze volgens mij mee uit de voeten kunnen.

Groeten 

Projecten met een tijdelijk stikstofeffect

Om dit in beeld te brengen is de vraag aan het RIVM om te onderbouwen door een analyse van de data uit het

verleden wat de depositie is van deze activiteiten.

Vragen die hierin moeten worden beantwoord zijn:

·Wat is het aandeel van tijdelijke projecten op de totale depositie door de jaren heen?

·Betreft de sector mobiele bronnen

·In hoeverre kan wegverkeer worden meegenomen? (inzet vrachtwagens en overig vervoer)

·Is een (onderdeel) van binnenvaart hier aan te koppelen?

·Hoe is de ruimtelijke verdeling van dit aandeel, zitten er dalen , pieken of verschuivingen in?

·Is er een daling waarneembaar in het aandeel van tijdelijke projecten binnen de totale achtergronddepositie?

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 09:38

Aan:  - DGB' @minienw.nl>; @bij12.nl>

Onderwerp: FW: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Dit lijkt mij (ook) voor jullie een uiterst relevante mail qua verwachtingen (en -management) vanuit VNO.

Van: @vnoncw-mkb.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 15:44

11.1

11.1

11.1



Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

,

Nog over je mail eerder. ‘onze drie mensen’ zijn prima! Ik zal zelf niet aanschuiven (aan mij heb je niet veel). Mogelijk

komen we nog met een naam, maar ik je hebt de goede mensen van onze kant.

De handreiking is van belang! Provincies zitten er met smart op te wachten. Dus wat ons betreft met gezwinde spoed.

Vergunnen met een ecologische toets is het enige wat bevoegd gezag (vanaf 30 mei) kunnen doen. Ondersteuning is

dus welkom.

Al het andere: drempelwaarde, salderen en wat dies meer zij, loopt momenteel vast.

Ik stuur je ook het rapport  mee. Dit is van belang!

Dit juridisch advies (wat bewindspersonen ter hand is gesteld) zegt in de kern twee dingen:

1. De raad van state heeft alle projecten, hoe klein de emissie ook is, significant verklaard. Dat is in strijd met het

Europese recht en jurisprudentie van het Hof. Doo de beslissing van de RvSt wordt het begrip ‘significantie’ welke elke

betekenis ontdaan. De wetgever heeft juist beoogd duidelijk te maken dat niet elk project significant is. De ecologische

toets moet dat duidelijk maken.

2. Het voorwaardelijk verbinden van bronmaatregelen en vergunningverlening is ook in strijd met het Europese recht.

Art. 6.2 vraagt lidstaten maatregelen om het instandhoudingsdoel te bewerkstelligen. Art. 6.3 gaat over het geven van

toestemmingen voor projecten en plannen die significant zijn én geen verslechterende zijn voor het

instandhoudingsdoel. Men mag niet de toestemming van een nieuw plan of project afhankelijk stellen van alle

bestaande projecten uit voorgaande tijden.

Je kunt dit rapport delen met de werkgroep.

Hartelijke groet,

Advisor environmental affairs and resource efficiency

Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

Royal Association MKB-Nederland

Bezuidenhoutseweg 12

P.O. Box 93002

2509 AA The Hague

The Netherlands

+31 (0) 70 



+31 (0)6 

www.vno-ncw.nl/www.mkb.nl

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:23

Aan: @witteveenbos.com' @witteveenbos.com>; @portofrotterdam.com'

@portofrotterdam.com>; @dcmr.nl' < @dcmr.nl>; @cumela@nl

@cicwp.nl>>;

@live.nl' live.nl>; @VNG.NL>;  - DGB'

@minienw.nl>; @bij12.nl>; ) - DGB

@cicwp.nl <mailto:IMCEAINVALID-

2C 20M 2E 20 28  29 20- 20DGB@cicwp.nl>>; ' <IMCEAINVALID-

+27 +27@cicwp.nl <mailto:IMCEAINVALID-  27@cicwp.nl>>; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;

@minlnv.nl>;  - BSK <IMCEAINVALID-

+2C+20C+2EE+2E+20+28 +29+20-+20BSK@cicwp.nl <mailto:IMCEAINVALID-  2C 20C 2EE 2E 20

28 29 20- 20BSK@cicwp.nl>>;  <IMCEAINVALID-

+2C+2 +20+28CD+29@cicwp.nl <mailto  20 28CD

29@cicwp.nl>>;  HBJZ <IMCEAINVALID- +2C+20H+2E+20+2 +29+20-

+20HBJZ@cicwp.nl <mailto:IMCEAINVALID  2C 20H 2E 20 28 29 20- 20HBJZ@cicwp.nl>>;

@Bij12.nl' @minbzk.nl'; @rws.nl' @rws.nl>

CC: @vnoncw-mkb.nl>

Onderwerp: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Beste allemaal,

Het Interbestuurlijk Programma Stikstof is voornemens om een Handreiking Ecologische Onderbouwing te laten

uitwerken.

Daarvoor is inbreng van uw expertise ook van harte welkom.

Momenteel mikken we op één van de volgende momenten voor de werksessie komende week:

- dinsdagmiddag 12 november tussen 15 en 17 uur

- vrijdagochtend 15 november

Kunt U voor vrijdagmiddag aangeven welk moment u echt niet past opdat er tijdig een datumkeuze gecommuniceerd

kan worden?

Agenda, locatie en evt voorbereidingstekst volgt bij bevestiging van de datum.

Met vriendelijke groet,

Programma Stikstof

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u



niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Veenweide gebieden:

d.

Groet,

Focco

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

























Op grond daarvan heeft het team geconstateerd dat het goed zou zijn om te onderzoeken welk aandeel de tijdelijke

depositie nu al in de deken heeft. Onderstaand de uitvraag. Heb jij nog aanvullingen? Kan RIVM nog meer “tijdelijke”

deposities in de “deken” onderscheiden?

Dank alvast.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @bij12.nl>

Datum: vrijdag 08 nov. 2019 11:29 AM

Aan: @minlnv.nl>,  - DGB @minienw.nl>

Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Hoi ,

Hierbij de omschrijving voor de opdracht voor het RIVM waar ze volgens mij mee uit de voeten kunnen.

Groeten 

Projecten met een tijdelijk stikstofeffect

Om dit in beeld te brengen is de vraag aan het RIVM om te onderbouwen door een analyse van de data uit het

verleden wat de depositie is van deze activiteiten.

Vragen die hierin moeten worden beantwoord zijn:

·Wat is het aandeel van tijdelijke projecten op de totale depositie door de jaren heen?

·Betreft de sector mobiele bronnen

·In hoeverre kan wegverkeer worden meegenomen? (inzet vrachtwagens en overig vervoer)

·Is een (onderdeel) van binnenvaart hier aan te koppelen?

·Hoe is de ruimtelijke verdeling van dit aandeel, zitten er dalen , pieken of verschuivingen in?
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·Is er een daling waarneembaar in het aandeel van tijdelijke projecten binnen de totale achtergronddepositie?

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 09:38

Aan: '  - DGB' @minienw.nl>; @bij12.nl>

Onderwerp: FW: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Dit lijkt mij (ook) voor jullie een uiterst relevante mail qua verwachtingen (en -management) vanuit VNO.

Van: @vnoncw-mkb.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 15:44

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Nog over je mail eerder. ‘onze drie mensen’ zijn prima! Ik zal zelf niet aanschuiven (aan mij heb je niet veel). Mogelijk

komen we nog met een naam, maar ik je hebt de goede mensen van onze kant.

De handreiking is van belang! Provincies zitten er met smart op te wachten. Dus wat ons betreft met gezwinde spoed.

Vergunnen met een ecologische toets is het enige wat bevoegd gezag (vanaf 30 mei) kunnen doen. Ondersteuning is

dus welkom.

Al het andere: drempelwaarde, salderen en wat dies meer zij, loopt momenteel vast.

Ik stuur je ook het rapport  mee. Dit is van belang!

Dit juridisch advies (wat bewindspersonen ter hand is gesteld) zegt in de kern twee dingen:

1. De raad van state heeft alle projecten, hoe klein de emissie ook is, significant verklaard. Dat is in strijd met het

Europese recht en jurisprudentie van het Hof. Doo de beslissing van de RvSt wordt het begrip ‘significantie’ welke elke

betekenis ontdaan. De wetgever heeft juist beoogd duidelijk te maken dat niet elk project significant is. De ecologische

toets moet dat duidelijk maken.

2. Het voorwaardelijk verbinden van bronmaatregelen en vergunningverlening is ook in strijd met het Europese recht.

Art. 6.2 vraagt lidstaten maatregelen om het instandhoudingsdoel te bewerkstelligen. Art. 6.3 gaat over het geven van

toestemmingen voor projecten en plannen die significant zijn én geen verslechterende zijn voor het

instandhoudingsdoel. Men mag niet de toestemming van een nieuw plan of project afhankelijk stellen van alle

bestaande projecten uit voorgaande tijden.

Je kunt dit rapport delen met de werkgroep.

Hartelijke groet,
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Advisor environmental affairs and resource efficiency

Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

Royal Association MKB-Nederland

Bezuidenhoutseweg 12

P.O. Box 93002

2509 AA The Hague

The Netherlands

+31 (0) 70 

+31 (0)6 

www.vno-ncw.nl/www.mkb.nl

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:23

Aan: @witteveenbos.com' @witteveenbos.com>; @portofrotterdam.com'

@portofrotterdam.com>; @dcmr.nl' @dcmr.nl>; @cumela@nl

@live.nl @live.nl>; @VNG.NL>; ) - DGB'

@minienw.nl>; @bij12.nl>; ) - DGB

@cicwp.nl>>; ' <IMCEAINVALID-

@cicwp.nl <mailto  @cicwp.nl>>; -

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;

@minlnv.nl>;  - BSK <

@cicwp.nl>>; CD) <

>> ) - HBJZ 

@cicwp.nl <mailto @cicwp.nl>>;

@Bij12.nl' @minbzk.nl'; @rws.nl' @rws.nl>

CC @vnoncw-mkb.nl>

Onderwerp: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Beste allemaal,

Het Interbestuurlijk Programma Stikstof is voornemens om een Handreiking Ecologische Onderbouwing te laten

uitwerken.

Daarvoor is inbreng van uw expertise ook van harte welkom.



Momenteel mikken we op één van de volgende momenten voor de werksessie komende week:

- dinsdagmiddag 12 november tussen 15 en 17 uur

- vrijdagochtend 15 november

Kunt U voor vrijdagmiddag aangeven welk moment u echt niet past opdat er tijdig een datumkeuze gecommuniceerd

kan worden?

Agenda, locatie en evt voorbereidingstekst volgt bij bevestiging van de datum.

Met vriendelijke groet,

Programma Stikstof

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.



This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Zo ja:

• @  wat betekent dit juridisch?

• @ : 

Vera vroeg om morgen een concept PvA te kunnen hebben: we zijn prima op weg denk ik.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Werktuigen

Grt 





.

•

Na jouw akkoord / reactie zal ik met  bedenken hoe we deze vraag bij RIVM kunnen krijgen ter beantwoording.

Groet,

Van: 

Verzonden: dinsdag 19 november 2019 11:00

Aan: )

CC:  - DGB ; ' ; Stikstof LNV

Onderwerp: RE: Uitvraag rivm

Dag ,

Volgens mij is de uitvraag zoals hem heeft beschreven prima.

Ik zie voor mezelf geen rol in deze opdracht aan het RIVM geven. Volgens mij kan het goed meelopen in het traject

van het zoeken naar drempelwaardes

Ten algemene: De adviesfunctie van het RIVM wordt wel bekostigd uit LNV en wij beheersen het overall RIVM

contract. Er zijn nu al grote meerkosten op het onderdeel ‘advies’. Die komen voor rekening van IPS.

Van: 

Verzonden: maandag 18 november 2019 14:39

Aan: @minlnv.nl>

CC:  - DGB @minienw.nl>; @bij12.nl>

Onderwerp: FW: Uitvraag rivm

Hoi 

Checkvraag: ik hoop dat je deze vraag nog niet uitgezet hebt? Of al wel?

• Indien wel: kunnen we hier nog iets aan toevoegen / veranderen, of niet? (Indien niet, dan is dat ook te accepteren)

• Indien niet: ben jij degene die een vraag als deze naar RIVM kan / wil / moet geleiden?
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Kortom: wat is de stavaza en kunnen we nog veranderen? 

Groet,

Van: ) - DGB @minienw.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 11:42

Aan: @minlnv.nl>

CC: @bij12.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: Uitvraag rivm

Dag 

We hebben gistermiddag een constructief overleg gehad over de tijdelijke depositie en of we daar met een voortoets

dan wel ecologische onderbouwing nog wat ruimte kunnen vinden.

Dank alvast.

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

Van: @bij12.nl>

Datum: vrijdag 08 nov. 2019 11:29 AM

Aan @minlnv.nl>,  - DGB @minienw.nl>

Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Hoi ,

Hierbij de omschrijving voor de opdracht voor het RIVM waar ze volgens mij mee uit de voeten kunnen.

Groeten 

Projecten met een tijdelijk stikstofeffect
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.

Om dit in beeld te brengen is de vraag aan het RIVM om te onderbouwen door een analyse van de data uit het

verleden wat de depositie is van deze activiteiten.

Vragen die hierin moeten worden beantwoord zijn:

.

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: vrijdag 8 november 2019 09:38

Aan: ' ) - DGB' @minienw.nl>; @bij12.nl>

Onderwerp: FW: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Dit lijkt mij (ook) voor jullie een uiterst relevante mail qua verwachtingen (en -management) vanuit VNO.

Van: @vnoncw-mkb.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 15:44

Aan @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Nog over je mail eerder. ‘onze drie mensen’ zijn prima! Ik zal zelf niet aanschuiven (aan mij heb je niet veel). Mogelijk

komen we nog met een naam, maar ik je hebt de goede mensen van onze kant.

De handreiking is van belang! Provincies zitten er met smart op te wachten. Dus wat ons betreft met gezwinde spoed.

Ik stuur je ook het rapport  mee. Dit is van belang!
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Dit juridisch advies (wat bewindspersonen ter hand is gesteld) zegt in de kern twee dingen:

Je kunt dit rapport delen met de werkgroep.

Hartelijke groet,

Advisor environmental affairs and resource efficiency

Confederation of Netherlands Industry and Employers (VNO-NCW)

Royal Association MKB-Nederland

Bezuidenhoutseweg 12

P.O. Box 93002

2509 AA The Hague

The Netherlands

+31 (0) 70 

+31 (0)6

www.vno-ncw.nl/www.mkb.nl

Van: @minlnv.nl>

Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:23

Aan @witteveenbos.com' @witteveenbos.com>; @portofrotterdam.com'

@portofrotterdam.com>; @dcmr.nl' @dcmr.nl>; @cumela@nl

@live.nl' @live.nl>; @VNG.NL>; ) - DGB'

@minienw.nl>; @bij12.nl>; ) - DGB

@cicwp.nl>>; ' <IMCEAINVALID-

+27@cicwp.nl <mailto @cicwp.nl>>; 

@minezk.nl>; @minlnv.nl>;
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@minlnv.nl> ) - BSK <

@cicwp.nl>>;  (CD) <

@cicwp.nl>>; ) - HBJZ 

@cicwp.nl <mailto  29 20- 20HBJZ@cicwp.nl>>;

@Bij12.nl'; @minbzk.nl'; @rws.nl' @rws.nl>

CC: @vnoncw-mkb.nl>

Onderwerp: datumbriefje werksessie Ecologische Handreiking

Beste allemaal,

Het Interbestuurlijk Programma Stikstof is voornemens om een Handreiking Ecologische Onderbouwing te laten

uitwerken.

Daarvoor is inbreng van uw expertise ook van harte welkom.

Momenteel mikken we op één van de volgende momenten voor de werksessie komende week:

- dinsdagmiddag 12 november tussen 15 en 17 uur

- vrijdagochtend 15 november

Kunt U voor vrijdagmiddag aangeven welk moment u echt niet past opdat er tijdig een datumkeuze gecommuniceerd

kan worden?

Agenda, locatie en evt voorbereidingstekst volgt bij bevestiging van de datum.

Met vriendelijke groet,

Programma Stikstof

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te



verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Het duurt naar schatting 3-4 weken om het ‘nette’ bestand te maken.

Vervolgens moet RIVM dit doorrekenen om de ruimte te bepalen. Ook dat kost tijd.

Ik stel voor om deze week nog een ‘uitgangspunten’ overleg in te plannen met RIVM, IenW en IPO. Bijvoorbeeld

vrijdagochtend.

Ik stuur je zo een lijstje namen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @rivm.nl>

Datum: 19 november 2019 om 12:23:32 CET

Aan: @minlnv.nl>

Kopie: @rivm.nl>

Onderwerp:Register

Ha ,

Wat is de email van

Voor nu:

•

•

.

• Is al bekend wanneer het overleg over de uitgangspunten zal zijn? Voor dit overleg zou ook  telefonisch

kunnen deelnemen.

•

Groet, 

T: 06 

E: @rivm.nl
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.





Van: @minezk.nl>

Verzonden: dinsdag 19 november 2019 15:00

Aan: @minbzk.nl>

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@acm.nl' < @acm.nl>; @minezk.nl>; Vijselaar, F.W.

(Focco) @minezk.nl>

Onderwerp: Top 5 maatregelen EZK tbv doorrekening en apart verzoek mbt Urgenda

dag ,

zoals vanochtend afgesproken in het interdepartementale beleidsoverleg hierbij de top 5 door te rekenen maatregelen

vanuit EZK met oog op: a. effect op stikstof in 2020/2021 b. haalbaarheid, c. (kosten)effectiviteit

. Dit om daarna een goede afweging mogelijk

te maken. 

Top 5 wat ons betreft (zie ook bijgaande lijst en fiches):

• Voortzetting huidige BBT aanpak (wet Milieubeheer)(nr 62)

• Versterking handhaving ILT, (nr 68)

• Effect subsidiestop ISDE (nr 76)

•

• Effect Klimaatakkoord, Urgendaaanvullend maatregelenpakket 1 nov 2019 (nr 77)– verzoek alle maatregelen in de

doorrekening mee te nemen, ook de maatregelen die niet op het terrein van andere departementen liggen.

Daarnaast staan in onze lijst ook twee elektrificatiemaatregelen (materieel, bouwplaatsen). Die raken aan maatregelen

van IenW en BZK. Zou mooi zijn als de onderdelen die EZK noemt ook meegenomen kunnen worden in de bredere

analyse (elektrificatie materieel en bouwplaatsen).

 zijn namens EZK morgen bij de ‘deep dives’ (crash test). Zij kunnen

uiteraard nog meer toelichten.

Tot slot:

Vraag/verzoek: vanuit de Rijksbrede klimaatopgave is het voor ons van groot belang om, vice versa, te weten wat de

stikstof maatregelen die 13/11 zijn aangekondigd (oa snelheidsbeperking) aan CO2-reductie opleveren. Deze info is

mn relevant voor de voorbereiding van het kabinet op de uitspraak van de hoge raad in de Urgendazaak (20/12).

Loopt dit mee in deze opdracht (graag!) of moet daar een aparte opdracht voor worden gegeven?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

11.1

11.1

11.1



verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability

for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch

verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.





Contactpersonen bij RIVM voor Register zijn  (cc).

Zij willen ivm de snelheid direct aan de gang.

Wat ze nodig hebben is een invoerbestand dat uit IenW moet komen.

Ik heb gisteren met IenW gesproken. Ze zijn bezig een bestand te maken met:

- verkeersstromen in actuele situatie (met de laatste projecten daarin verwerkt: juiste weghoogte en snelheden e.d

- verkeersstromen als de snelheidsmaatregel wordt ingevoerd (trajecten, tijden). Het verkeer gaat anders lopen als de

snelheid omlaag gaat (bijv meer via N-wegen). Dergelijke effecten zijn niet meegenomen in het bestand dat RIVM nu

heeft.

Het duurt naar schatting 3-4 weken om het ‘nette’ bestand te maken.

Vervolgens moet RIVM dit doorrekenen om de ruimte te bepalen. Ook dat kost tijd.

Ik stel voor om deze week nog een ‘uitgangspunten’ overleg in te plannen met RIVM, IenW en IPO. Bijvoorbeeld

vrijdagochtend.

Ik stuur je zo een lijstje namen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @rivm.nl>

Datum: 19 november 2019 om 12:23:32 CET

Aan: @minlnv.nl>

Kopie: @rivm.nl>

Onderwerp:Register

Ha 

Wat is de email van ?

Voor nu:

•

11.1

11.1



•

.

• Is al bekend wanneer het overleg over de uitgangspunten zal zijn? Voor dit overleg zou ook  telefonisch

kunnen deelnemen.

•

Groet, 

T: 06 

E: @rivm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for

damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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