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Geachte   
 
In uw brief van 22 november 2019, ontvangen op 26 november 2019, heeft u, 
met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob), informatie 
verzocht over de totstandkoming van het ‘Maatregelenpakket voor de 
stikstofproblematiek in de woningbouw- en infrastructuurfonds en voor de PFAS-
problematiek’ van 13 november 2019.  
 
Zo wilt u onder meer inzicht hebben in documentatie en communicatie die 
(ongevraagd) verkregen, uitgedaan en/of opgevraagd is in het kader van een 
zoektocht naar de oplossing voor de stikstof- en PFAS-problematiek.  
Daarnaast wilt u inzicht hebben in documentatie en communicatie die 
(ongevraagd) verkregen, uitgedaan en/of opgevraagd is in het kader van de 
formulering van een reactie op het eerste advies van het Adviescollege 
Stikstofproblematiek.   
Verder wilt u inzicht in de documentatie en communicatie die betrekking heeft op 
een (mogelijke) wijziging van de snelheid op wegen in het kader van de 
stikstofuitstoot.  
 
Allereerst mijn excuses voor de vertraging in de reactie op uw verzoeken.  
Deze vertraging is voor u aanleiding geweest in beroep te gaan wegens niet tijdig 
beslissen bij de rechtbank Amsterdam. Op dat beroep heeft de rechtbank op 4 
februari 2021 uitspraak gedaan. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard 
en een termijn van vier weken gesteld waarbinnen het ministerie alsnog een 
beslissing dient te nemen.  
 
Bij besluit van maandag 1 maart 2021, kenmerk DGS / 21043635 heb ik op uw 
verzoek alle formele documenten gedeeld die onder de reikwijdte van uw verzoek 
vallen. Het onderhavige besluit heeft betrekking op de communicatie die onder de 
reikwijdte van uw verzoek valt.  
  

Programma DG Stikstof 
 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
Inventarisatie documenten  
 
Op basis van uw verzoek zijn na een eerste zoekslag ruim 3000 documenten 
aangetroffen. Na een nadere selectie resteren ruim 300 documenten waarop het 
Wob-verzoek betrekking heeft en die in dit besluit zijn beoordeeld. Nu dit besluit 
betrekking heeft op communicatie en in het bijzonder e-mail, worden uitsluitend 
de laatste mails in elkaar opvolgende mails geopenbaard. Een aantal documenten 
bevat in hun geheel informatie die buiten de reikwijdte van uw verzoek valt, wat 
later in het behandelingsproces werd geconstateerd. Derhalve worden deze 
documenten niet verstrekt. De documenten staan wel op de inventarislijsten, 
omdat vernummeren van de documenten die wel onder de reikwijdte vallen, voor 
onnodige vertraging van de afhandeling van uw verzoek zou zorgen.  
 
 
Zienswijzen  
 
Voor enkele documenten zijn derde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld 
om hun zienswijze te geven over de openbaarmaking van het document. 
Sommige derde belanghebbenden hebben bezwaar tegen de openbaarmaking. Zo 
mogelijk ben ik met het bezwaar meegegaan en heb ik de gewenste 
weigeringsgrond toegepast.   
 
Achtergrond 
 
Naar aanleiding van de kamerbrief van 13 november 2019 genaamd 
‘Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en 
infrastructuursector en voor de PFAS-problematiek’ zijn meerdere Wob-verzoeken 
ontvangen. De documenten die nu zijn geïnventariseerd bevatten informatie die 
valt onder meerdere Wob-verzoeken. Het per verzoek beoordelen van dezelfde 
documenten kost veel tijd en vergroot de kans op fouten. Om fouten te 
voorkomen is ervoor gekozen om de informatie waar mogelijk in een breder 
verband openbaar te maken, waarmee tegelijkertijd ook de andere Wob-
verzoeken worden afgedaan. Het Ministerie van LNV is niet het enige departement 
dat beschikt over documenten die vallen binnen de reikwijdte van uw Wob-
verzoek. Deze departementen maken de documenten zelf openbaar, voorzover zij 
deze documenten bij hen berusten en zij zelf de opsteller van het document zijn. 
Ik wijs er op dat de stukken die met het onderhavige besluit openbaar worden 
gemaakt, onder mijn verantwoordelijkheid zijn opgesteld. Daarbij merk ik op dat 
DG Stikstof een programma-organisatie is dat gedeeltelijk bestaat uit 
gedetacheerde medewerkers van andere departementen. Deze personen houden 
het mailadres van het eigen departement, maar werken binnen het programma 
onder aansturing van LNV. 
 
Besluit 
 
Ik heb besloten een deel van de documenten openbaar te maken met uitzondering 
van de daarin vermelde persoonsgegevens.  
 
Ik heb besloten (een deel van) de door u gevraagde informatie niet openbaar te 
maken.  



 

 

 Pagina 3 van 6 
 

Programma DG Stikstof 
 

 
 
DGS / 21082302 

 
Voor de beoordeling per document verwijs ik u naar de inventarislijsten die zijn 
bijgevoegd bij dit besluit. Het betreft een lijst voor alle mails zonder bijlagen en 
een lijst voor alle mails met bijlagen. 
 
Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel overwegingen van dit besluit. 
 
Overwegingen  
 
Openbaarheid t.a.v. een ieder 
 
Allereerst wil ik u er op wijzen dat ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, een 
verzoek om informatie ingewilligd wordt met inachtneming van het bepaalde in de  
artikelen 10 en 11.  
 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient het publieke belang van 
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke 
mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden 
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. 
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene 
belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van 
de verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de 
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
In diverse documenten staan persoonsgegevens, zoals namen, telefoonnummers 
en e-mailadressen. Ik ben van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de 
persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het 
belang van openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit 
deze documenten. 
 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het 
betreft het openbaar maken van namen van ambtenaren. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. Namen van medewerkers die vanwege hun functie in de 
openbaarheid treden maak ik wel openbaar. 
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden.  
 
Ambtelijke opgestelde documenten over beleidsonderwerpen ten behoeve van 
overleg over de uitvoering van het regeerakkoord tussen coalitiepartijen, notities 
die zijn ingebracht in de ministerraad en verslagen van het interdepartementaal 
beleidsteam waar de inhoud van de Mcrs wordt besproken besluit ik (gedeeltelijk) 
niet openbaar te maken. 
Dergelijke stukken kunnen inzicht bieden in de voorstellen die de deelnemende 
partijen hebben overwogen en de gezichtspunten, argumenten en feitelijke 
gegevens die daarin wel of niet zijn betrokken. Openbaarmaking van dergelijke 
stukken doet afbreuk aan de bescherming van de noodzakelijke vertrouwelijkheid 
waarin besprekingen binnen de coalitie plaatsvinden en de daaraan deelnemende 
partijen hun standpunten moeten kunnen bepalen. Openbaarmaking van 
dergelijke documenten kan ertoe leiden dat het vertrouwen en de 
verstandhouding tussen coalitiepartijen, kabinet, specifieke bewindspersonen en 
Kamerfracties onder druk komt te staan.  
Het belang van openbaarmaking weegt naar mijn oordeel niet op het tegen het 
voorkomen van deze voor betrokkenen onevenredig nadelige gevolgen. De 
openbaarmaking van deze documenten weiger ik daarom op grond van artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Voor deze afweging vind ik steun in 
de rechtspraak van de bestuursrechter over stukken opgesteld ten behoeve van 
de formatie (ABRvS 6 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO8873). 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad  
 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Artikel 11, vierde lid, van de Wob, bepaalt dat bij deze grond in het geval van 
milieu-informatie verstrekking slechts achterwege blijft als het algemene belang 
van openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de vertrouwelijkheid van de 
informatie. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die 
van buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -
voorbereiding gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling 
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en met bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.  
Verschillende documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad en 
bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik verstrek daarover geen informatie. 
Ik acht het niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering 
indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de 
publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 
11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Het feit dat het (voor een deel) milieu-informatie betreft, maakt dit niet anders. 
Het algemeen belang van de openbaarheid weegt naar mijn oordeel niet op tegen 
het belang van de vertrouwelijkheid van deze gegevens. De persoonlijke 
beleidsopvattingen heb ik uit het document verwijderd. 
 
Wijze van openbaarmaking 
 
De documenten die ik met dit besluit openbaar maak treft u bij dit besluit in kopie 
aan. 
 
Dit besluit en de stukken worden geanonimiseerd op www.rijksoverheid.nl 
geplaatst.  
 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden.  
 
Besluit dwangsom  
 
De rechtbank heeft in haar uitspraak van 4 februari 2021 bepaald dat het 
(deel)besluit op uw Wob-verzoek uiterlijk 4 maart 2021 bekend moet worden 
gemaakt. Helaas is het niet mogelijk gebleken dit besluit binnen deze door de 
rechtbank gestelde termijn aan u bekend te maken. Dat betekent dat ik aan u een 
dwangsom verschuldigd ben van € 100 voor elke dag dat ik deze termijn heb 
overschreden. De eerste dag waarover ik de dwangsom verschuldigd ben is 5 
maart 2021 en de laatste dag waarover ik de dwangsom verschuldigd ben is de 
dag van verzending van het besluit. Dat betekent dat ik aan u een dwangsom van 
€ 5600 verschuldigd ben.  
 
 
Hoogachtend, 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
namens deze: 

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



Documentnr. Datum Onderwerp Beroordeling Wob

1 29-5-2019 Juridische duiding RvS-uitspraak inzake PAS Deels openbaar 10.2.e, 11.1
2 4-6-2019 Agenda en stukken PMT 5 juni 2019 Deels openbaar 10.2.e
3 11-6-2019 Input voor directeurenoverleg over PAS 20190611.docx Deels openbaar 10.2.e
4 19-6-2019 Ontwikkeling AERIUS Calculator 2019 - plan van aanpak - eindconcept 18 juni 2019.docx Deels openbaar 10.2.e
5 2-7-2019 intern salderen aangepast Deels openbaar 10.2.e, 11.1
6 16-7-2019 Reminder!!! RE: Maandag 15 juli 17.00 uur deadline voor kopij PAS nieuwsbrief Deels openbaar 10.2.e
7 29-7-2019 Agenda directeurenoverleg Deels openbaar 10.2.e
8 30-7-2019 Eerste aanzet grove planning aanpak stikstof Deels openbaar 10.2.e, 11.1
9 22-8-2019 FW: Toezicht en handhaving na het PAS Deels openbaar 10.2.e, 11.1

10 4-9-2019 RE: Uitvraag hoofddossier debat Deels openbaar 10.2.e, 11.1
11 4-9-2019 FW: PAS update Aanvullende reserve maatregelen Deels openbaar 10.2.e, 11.1
12 11-9-2019 RE: Nakomende vraag n.a.v. belletje over stikstof Deels openbaar 10.2.e, 11.1
13 15-9-2019 Doorst: Remkes overleg Deels openbaar 10.2.e
14 16-9-2019 FW: huiswerkopdracht stakeholderanalyse Deels openbaar 10.2.e
15 18-9-2019 FW: Invloed PAS op buitenlandse investeringen Deels openbaar 10.2.e, 11.1
16 23-9-2019 FW: Stikstofonderzoek Deels openbaar 10.2.e, 11.1
17 24-9-2019 FW: Juridisch advies X inzake PAS Deels openbaar 10.2.e, 11.1
18 25-9-2019 FW: Kennismakingsgesprek EK-commissie EZK/LNV Deels openbaar 10.2.e, 11.1
19 27-9-2019 RE: bijpraten stikstofvraagstuk Deels openbaar 10.2.e
20 29-9-2019 eerste analyse gebiedsgerichte benadering Deels openbaar 10.2.e, 11.1
21 30-9-2019 FW: Notitie middelen voor natuurherstel Deels openbaar 10.2.e
22 1-10-2019 FW: eerste analyse gebiedsgerichte benadering Deels openbaar 10.2.e, 11.1
23 1-10-2019 RE: Juridische notitie investeringsfonds Deels openbaar 10.2.e, 11.1
24 6-10-2019 Fwd: inzicht in omvang knelpunten: Deels openbaar 10.2.e
25 10-10-2019 update stikstof vanuit juridisch perspectief Deels openbaar 10.2.e, 11.1
26 15-10-2019 Fwd: Brief WWF: nieuwe stikstof studie Deels openbaar 10.2.e
27 17-10-2019 Fwd: update: voorbereiding debat Deels openbaar 10.2.e, 11.1
28 22-10-2019 FW: Handelingsperspectief beweiden Deels openbaar 10.2.e, 11.1
29 25-10-2019 FW: beweiden en bemesten Deels openbaar 10.2.e
30 27-10-2019 Aanpak impasse stikstofcrises 4 Deels openbaar 10.2.e
31 28-10-2019 FW: beleidsregels concept uitvraag landsadvocaat en delegatie: Deels openbaar 10.2.e, 11.1
32 29-10-2019 FW: Nieuwe versie kamerbrief Deels openbaar 10.2.e, 11.1
33 29-10-2019 input voor acute maatregelen drempelwaarde.xlsx Deels openbaar 10.2.e
34 1-11-2019 Nog wat argumentatie voor een redenering achter drempelwaardes Deels openbaar 10.2.e
35 4-11-2019 bijeenkomst ecologische onderbouwing drempelwaarde Deels openbaar 10.2.e
36 7-11-2019 RE: strategisch overleg over beweiden en bemesten Deels openbaar 10.2.e, 11.1
37 7-11-2019 FW: reserveren voor klankbordgroep drempelwaarde Deels openbaar 10.2.e
38 11-11-2019 X Zie hierna Deels openbaar 10.2.e
39 11-11-2019 FW: Notitie beantwoording vragen depositieregistratie Deels openbaar 10.2.e, 11.1

Inventarislijst Wob-verzoek DG Stikstof (mails met bijlagen)



40 13-11-2019 Klankbordgroep Deels openbaar 10.2.e
41 13-11-2019 Fwd: Inbreng Bouwend NL voor stikstofdebat 14 november 2019 Deels openbaar 10.2.e, 11.1
42 14-11-2019 FW: Input JP Deels openbaar 10.2.e, 11.1
43 14-11-2019 hoeveel is nodig Deels openbaar 10.2.e, 11.1
44 19-11-2019 FW: top 5 maatregellijst agro Deels openbaar 10.2.e
45 20-11-2019 RE: Ter informatie: Legaliseren Beweiden en Bemesten Deels openbaar 10.2.e
46 20-11-2019 FW: Brief Regering Maatregelen voor de Stikstofproblematiek Deels openbaar 10.2.e

Overig 

47 27-9-2019 Chatberichten Carola Schouten Deels openbaar 10.2.e, 11.1





1. duiding einduitspraak PAS JWNP 29-5-19 def.pdf

Type: application/pdf
Size: 195 KB  (199,979 bytes)

46553_Juridische duiding RvS-
uitspraak inzake PAS.msg_Juridische

   































De teksten gaan dinsdag 16/7 dan naar de communicatiewerkgroep. Woensdag 17/7 doe ik de opmaak,

donderdagochtend 18/7 nog tijd voor laatste wijzigingen. Om 12.00 uur verzending.

De volgende onderwerpen staan op de lijst:

1. Terugkoppeling Bestuurlijk Overleg - 

2. Stand van zaken vergunningverlening -

3. Uitvraag voor projecten - 

4. Governance - 

5. Afstemming interprovinciaal stikstof beleid - 

6. Inventarisatie herstelmaatregelen -

Laat even weten of het wel of niet lukt met een cc aan  Ook als je een vraag hebt over de inhoud

van het onderwerp.

Alvast dank voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Communicatieadviseur

mijn werkdagen zijn 

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

T +31 (0  | F +31 (0)85 486 22 22 | E @bij12.nl
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FW: PAS update Aanvullende reserve maatregelen

Hoi ,

Ik heb vandaag  gesproken die deze week terug is van vakantie en die ik via de Kennisdesk LNV

van de WUR opdracht heb gegeven de maatregelen die uit de overleggen met de sector kwamen door te rekenen op

oa emissiereductie en kosteneffectiviteit en hier factsheets bij te maken.

Ze heeft dit voor de vakantie uitgezet bij de onderstaande personen (zie mail) en zit nu achter  aan.

Volgende week is  er weer die alle maatregelen doorrekend op emissiereductie.

Hij is heel druk maar  heeft hem voor de vakantie al aangegeven hier prioriteit op te zetten.

Ik heb gezegd dat het fijn zou zijn om zo spoedig mogelijk de resultaten te verkrijgen en zal haar jouw

contactgegevens doorsturen. Mocht het nodig zijn, dan kan ze de tussentijdse resultaten opleveren. Ik heb

aangegeven dat je met haar contact opneemt als dit wenselijk is.

Groet 

Van: 

Verzonden: dinsdag 9 juli 2019 14:54

Aan: 

CC: 

Onderwerp: PAS update Aanvullende reserve maatregelen

Beste Allen,

Jullie hebben als experts in mei deelgenomen aan een bijeenkomst in Den Haag met de sector en beleid om te praten

over een update van de PAS reservemaatregelen. De geupdate lijst staat hieronder in een tabel

Synthese Tabel. Verkorte beschrijving van de maatregelen uit de factsheets met reductie in 2025 en 2030 in kton/jr en

de kosten per kton gereduceerde NH3-N voor 2025 en 2030. De bedragen zijn afgerond.

NH3 reductie, kton

Kosten, M€/kton NH3-N

Toepassing

From:
To:
Cc:
Sent: 4 september 2019 19:13:38 uur CEST
Received: 4 september 2019 19:13:39 uur CEST
Attachments: Verslag deskundigenoverleg extra maatregelen mestaanwending.docx, Verslag

deskundigenoverleg extra maatregelen stallen pluimvee.docx, Verslag
deskundigenoverleg extra maatregelen stallen melkvee (002).docx, Verslag
deskundigenoverleg extra maatregelen voer melkvee.docx, Rapport PAS Update
aanvullende reservemaatregelen Landbouw v.170626.docx

23786_FW_ PAS update Aanvullende
reserve maatregelen.msg_PAS update

11









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.
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Zie bijlage.

Als er vragen over zijn dan hoor ik dat wel.

Met vriendelijke groeten,

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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@rivm.nl' @rivm.nl>; @rivm.nl' @rivm.nl>;

@minienw.nl' @minienw.nl>; @minienw.nl' @minienw.nl>;

@mindef.nl' @mindef.nl>; @minbzk.nl' @minbzk.nl>;

@minbzk.nl' @minbzk.nl>; @uvw.nl' @uvw.nl>; @VNG.NL'

@VNG.NL>; @minezk.nl' @minezk.nl>; @minezk.nl'

@minezk.nl>; @minaz.nl' @minaz.nl>; @minlnv.nl' @minlnv.nl>

Onderwerp: huiswerkopdracht stakeholderanalyse

Beste mensen,

Zoals vorige week besproken in onze communicatiewerkgroep, mail ik jullie hierbij de ‘huiswerkopdracht’ ten behoeve

van het maken van de stakeholderanalyse.

In de bijlage vinden jullie de eerste aanzet van de stakeholderanalyse. Ik wil aan jullie vragen om deze aan te

scherpen aan de hand van de volgende vragen:

1. Inventarisatie. Op slide 4 van de presentatie vind je een inventarisatie van stakeholders aan de hand van hun

kernrelatie tot het programma. Centraal in de inventarisatie staat het net opgerichte Interbestuurlijke Programma

Stikstof. We onderscheiden de volgende kernrelaties:

• Wie beslissen er inhoudelijk en financieel, direct of indirect? (beslissers);

• Wie voeren er uit of stellen mensen, middelen of deskundigheid beschikbaar? (uitvoerders en leveranciers);

• Wie gebruiken het resultaat of ondervinden daar de gevolgen van? (gebruikers);

• Wie beïnvloeden de publieke en politieke opinie? (beïnvloeders)

Vraag: kun je deze eerste inventarisatie aanvullen met stakeholders die nog niet genoemd staan in bijgaand overzicht.

Deel deze nieuwe stakeholders in naar kernrelatie.

2. Stakeholders van wie? Om de relaties met de verschillende stakeholders goed te kunnen managen moeten we

afspraken maken over wie met welke stakeholder communiceert. Met welke stakeholders gaat het programmateam

bijvoorbeeld een relatie onderhouden en waar ligt de lead bij een van de interbestuurlijke partners? Goede afspraken

hierover voorkomen misverstanden en hiaten.

Vraag: Geef aan met welke van de geïnventariseerde stakeholders jouw organisatie actief de relatie onderhoudt.

3. Analyse. Na de inventarisatie is het tijd voor de stakeholderanalyse. We verdiepen hierbij op de key-stakeholders

aan de hand van het schema op slide 7.

Vraag: benoem maximaal 10 key-stakeholders van jouw organisatie en verdiep deze op basis van het schema op slide

7.

De deadline ligt op maandag 30 september. Bij vragen, bel of mail me gerust.

Succes!

Met vriendelijke groet,
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van de PAS voor ons hoog was. Een inventarisatie onder NFIA-projectmanagers en onze Invest in Holland-

regiopartners bevestigt dat beeld.

Kernpunten inventarisatie

We vernemen graag hoe we de komende weken verder van betekenis op de PAS-gesprekken kunnen zijn en blijven

altijd bereid tot verdere verduidelijkingen en overleg.

Goede groet,

-----------------

MICHIEL BAKHUIZEN

Strategic Advisor & Spokesperson

NETHERLANDS FOREIGN INVESTMENT AGENCY (NFIA)
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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.
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From: @minezk.nl>

Sent: vrijdag 26 juli 2019 13:28

To: @wwf.nl>

Subject: deelname aan brainstormdag PAS op 30 juli

Beste 

Ik heb jouw naam doorgekregen van . Wij houden a.s. di 30 juli een brainstormdag over het

afwegingskader PAS. En we zouden daarbij graag ook vertegenwoordigers van belangengroeperingen uitnodigen.

Ik realiseer me dat dit heel kort dag is maar wil toch een poging wagen. Zou jij evt. aanwezig kunnen zijn? Locatie is

Den Haag, MinEZK en van 09.30 – 16.30.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Alvast bedankt en een heel goed weekend,

Met vriendelijke groet,

Programmamanager Pool

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

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

..........................................
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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 gezonden,

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

verwijderen.

5509_FW  Juridisch advies Kees
Bastmeijer inzake PAS.msg

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



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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Van: 

Verzonden: dinsdag 24 september 2019 16:44

Aan: Brouwershaven, drs. R.P. van (Rob) @minlnv.nl>; Beekman, drs. N.M. (Nanou)

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

CC: Slangen, drs. ing. D.L.M. (Donné) @minlnv.nl>; 

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

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

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: Kennismakingsgesprek EK-commissie EZK/LNV

Dag Rob en Nanou/

Op 1 oktober van 17-18u heeft de minister een kennismakinggesprek met de commissie LNV/EZK van de Eerste

Kamer.

De Eerste Kamer heeft laten weten het te willen hebben over:

• (beleidsevaluatie) PAS;

• De verdere uitwerking van de landbouwvisie van de minister.

Graag wil ik jullie vragen om hier een voorbereiding op te maken. We zien dit kennismakingsgesprek als een regulier

Mondeling Overleg, zoals we dat vaker hebben gehad met de Eerste Kamer.

Het eerste onderwerp daar wil ik graag een voorbereiding meegeven aan de minister die (a) gaat over de

beleidsevaluatie zelf en de afspraken die we daarover met de EK gemaakt hebben en (b) in algemene zin informatie

over het stikstofdossier, de stand van zaken en de planning. 

Bij beide onderwerpen is het van belang om scherp te hebben welke toezeggingen zijn

gedaan aan de EK en wat recent aan de orde is geweest, omdat de EK dat zelf vaak zelf ook scherp heeft. Zo nodig

kan ik daarover meedenken.

@ Rob, mag ik jou vragen de coördinatie op je te nemen, gezien de work load die het stikstofteam momenteel heeft?

Kunnen jullie vrijdag einde van de dag een voorbereiding aanleveren? Dat is qua vorm dan een nota met de

belangrijkste punten incl. parlementaire verplichtingen, een spreeklijn op de LNV-visie, spreeklijn op stikstof algemeen

en spreeklijn op de beleidsevaluatie PAS (alle drie de spreeklijnen max. 1 á 2 A4 in Verdana 14 pnt. 1,5 regelafstand).

En factsheets waar nodig.

Groet, 

.
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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.
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@minbzk.nl>

Onderwerp: RE: juridische input op concept BO notitie t.b.v. 3 oktober

Goedenavond allemaal, hierbij weer een update van de notitie t.b.v. het BO.

-Gisteren heeft een gesprek plaatsgevonden met de landsadvocaat over vraag 2) uit onderstaande mail over de

juridische haalbaarheid van de “voorafgaande optie uit de eerdere notitie. 

-Vandaag heeft het schrijfteam weer hard gewerkt om de beslisnotitie en oplegger te herschrijven naar een besluitstuk

voor het Bestuurlijk Overleg. Er wordt morgen nog gewerkt om deze ambtelijk af te krijgen en af te stemmen. Met veel

dank voor jullie input, die daarin zoveel mogelijk is meegenomen!. Deze nota is nog niet af en het definitieve advies

van het Adviescollege Stikstofproblematiek moet hierin (woensdagavond en donderdag) ook nog worden verwerkt. De

inleidende pagina met daarin de voorgestelde besluiten wordt morgen besproken in het Interdepartementale

directeurenoverleg.

Mochten jullie nog suggesties hebben, uiteraard welkom!

Fijne avond en groet,

Van: 

Verzonden: donderdag 19 september 2019 18:17

Aan: @minfin.nl>; @minaz.nl>;

@rijnland.net>; @mindef.nl>;

@minbzk.nl>; @VNG.NL>

CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minienw.nl>; @bij12.nl'

@minbzk.nl>; @VNG.NL'

@ipo.nl' 

@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: juridische input op concept BO notitie t.b.v. 3 oktober

Goedemiddag allemaal,

Allereerst dank voor jullie reacties op de eerder toegezonden concept-beslisnotitie, we zijn nog bezig om die deze

waar mogelijk te verwerken!

Ondertussen wil ik jullie graag informeren over het feit, dat er vandaag aan de landsadvocaat een tweetal adviezen

zijn gevraagd over:

1)De mogelijkheid tot het maken van onderscheid naar sectoren en besluiten bij intern en extern salderen en

2)Naar de vraag haalbaarheid/risico’s van een “voorafgaande optie” zoals daarover gisteren in het directeurenoverleg

is gesproken.

In onderstaande mail treffen jullie het advies op de eerste vraag aan. Het tweede advies volgt komende week.

17392_update stikstof vanuit juridisch
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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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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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Kopie: @vnoncw-mkb.nl>

Onderwerp:  Zie hierna

Goedemorgen Dames en Heren,

We hebbende afgelopen weken vanuit de werkgeversorganisaties intensief overleg gevoerd met Carola en Stientje,

alsmede met hun ambtenaren, over de oplossingsrichtingen voor PFAS en Stikstof. Veel dank daarvoor. We voelen

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 Backes en Kajaan, 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

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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M: 06-

@mmgadvies.nl

I: www.mmgadvies.nl <http://www.mmgadvies.nl/>

<http://www.ooa.nl/cmc>

Van: @minienw.nl>

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:42

Aan: ' j@minlnv.nl>; @gelderland.nl>; 

@ipo.nl>; @mmgadvies.nl>; 

minlnv.nl>

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

En hierbij ook mijn reactie. , ik hoop dat je eruit komt. Met bijlage deze keer.

Van: ij@minlnv.nl>

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:28

Aan: ' @gelderland.nl>; 

@minienw.nl>; @ipo.nl>; 

@mmgadvies.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

Ik heb de versie met opmerkingen van doorgestuurd!

Van: @gelderland.nl>

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:25

Aan: @minienw.nl>; @ipo.nl>

@minlnv.nl>; @mmgadvies.nl>; 

@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

ik heb mijn opmerkingen in de notitie gezet die ik aan  had gestuurd - @ , stuur jij die door of zal ik dat

doen - ik zit in de trein en mijn verbinding is niet geweldig

Van: @minienw.nl]

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:17

Aan: '

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

Ik heb geen mail van  gehad???

Van: 

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:16

Aan: ' @ipo.nl>; @minlnv.nl>; @gelderland.nl'

 @mmgadvies.nl>; 

@minlnv.nl>

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur



En de bijlage. Ik had mijn hotspot mee naar buiten de zaal genomen en dan gaat het niet helemaal goed. Ik kijk zo nog

naar de opmerkingen van 

Van: 

Verzonden: donderdag 14 november 2019 14:08

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

@mmgadvies.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

Hi ,

Dank je wel. In geel wat prima is, hier en daar nog wat vragen en opmerkingen. Je hebt er nog allemaal losse eindjes

ingezet, dat past m.i. niet in een bestuurlijk overleg. Botsproeven is nog een dingetje. Minister heeft alleen behoefte

aan een constatering of het goed is of nog tot wijzigingen leidt.

Van: @ipo.nl>

Verzonden: donderdag 14 november 2019 12:49

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

@gelderland.nl; @mmgadvies.nl>; 

@minlnv.nl>

Onderwerp: suggesties in oplegger marian 12.40 uur

Interprovinciaal Overleg

IPOprogrammamanager Stikstof

Herengracht 23

2511EG

Tel:

Email:

Den Haag

+

@ipo.nl

<https://ipo.nl/>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

<https://nieuws.ipo.nl/>

<https://twitter.com/IPO_Provincies>



<https://linkedin.com/company/25558/>

<https://nieuws.ipo.nl/>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.

<http://ipo.pageflow.io/energietransitie>

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. IPO, the Association of the

provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to 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.

**** Disclaimer **** <https://www.gelderland.nl/Disclaimer-e-mailbericht>

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.





@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
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for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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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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[02-10-2019 19:34:05] Vera Pieterman:  
 

 
 

[02-10-2019 19:34:28] Vera Pieterman: Eerste zin kan evt nog scherper als je de 
afspraak hebt staan
[03-10-2019 00:04:10] Vera Pieterman: Ha Carola, mocht je het nog nodig hebben, 
hierbij de zinnen voor Financien. Eerste deel is van Fin zelf, tweede deel is 
van onze hand.
[03-10-2019 00:04:42] Vera Pieterman:  

 In 
het Klimaatakkoord is reeds 100 mln. gereserveerd voor veehouderij rondom Natura
2000 gebieden. Ook kunnen de extra middelen voor de woningmarkt gebruikt worden 
om de gevolgen van de stikstofproblematiek voor de woningbouw op te vangen. Voor
de saneringsregeling van de varkenshouderij heeft het kabinet 180 mln. vrij 
gemaakt.  

 

[03-10-2019 00:04:49] Vera Pieterman: Voor de financiering van de benodigde 
maatregelen stelt het kabinet een begrotingsreserve in die gefaseerd gevuld zal 
worden met de benodigde middelen. Een eerste storting in de reserve zal dit 
najaar plaatsvinden, zodat een voortvarende start kan worden gemaakt met de 
eerste fase van de korte termijn maatregelen.
[03-10-2019 00:05:24] Vera Pieterman: Fijn hoeveel stappen we al weer verder 
zijn!

💪[03-10-2019 00:38:20] Carola Schouten: Still going strong!
[06-10-2019 11:31:09] Vera Pieterman: Van harte!
[06-10-2019 13:02:40] Carola Schouten: Thanks! Bijgeslapen?
[06-10-2019 13:03:31] Vera Pieterman: Ja, heerlijk! Jij ook hoop ik?
[06-10-2019 13:03:56] Carola Schouten: Yes. Dat was heel fijn!
 [15-10-2019 22:35:39] Vera Pieterman:  Visitekaartje weggelaten
[15-10-2019 22:37:19] Vera Pieterman: Carola, op verzoek van . Kees is 
de verantwoordelijk directeur. 
Andere RIVM-er is , daar heb ik (nu) geen nr van.
Groet Vera
 [15-10-2019 22:52:03] Vera Pieterman:  Visitekaartje weggelaten
[15-10-2019 22:55:12] Carola Schouten: Dank. Ik heb dhr Van Luijk een sms 
gestuurd. Spreek je morgen weer. Dank voor alles! Gr. Carola
[15-10-2019 22:56:47] Vera Pieterman: Tot morgen! Nog een hoop te bespreken oa 
over provincies, maar dat komt morgen wel
[15-10-2019 23:39:56] Carola Schouten: Ik heb ook nagedacht over hoe ik het met 
de provincies wil gaan doen. Bel ik je morgenvroeg over.
[15-10-2019 23:40:23] Vera Pieterman: Ok!
[25-10-2019 18:32:24] Carola Schouten: Naast al het gedoe nog een andere vraag. 
Is er al een uitnodiging naar VNO, Bouwend Nl en MKB-Nl voor maandag? Ik krijg 
Maxime Verhagen nu op de lijn met de vraag of ik woensdag hun manifest in 
ontvangst wil nemen.
[25-10-2019 18:33:02] Vera Pieterman: Is net ingepland op maandag
[25-10-2019 18:33:28] Carola Schouten: Dus dat kan ik melden naar Maxime? Staat 
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overigens nog niet in mijn agenda.
[25-10-2019 18:33:49] Vera Pieterman: Kwart voor twee tot drie. Kan je zeker 
melden
[25-10-2019 18:33:58] Carola Schouten: Oké. Dank.
[29-10-2019 16:21:58] Carola Schouten: Hoe gaat het bij jullie?
[29-10-2019 16:26:59] Vera Pieterman: Met het oorspronkelijke DG overleg net 
begonnen. Dgs al uur eerder bij elkaar geroepen voor het woningbouw pakket. 
Wordt nu opgeschreven zodat we dadelijk kunnen presenteren. Iedereen levert nu 
wel lijkt het. RIVM komt om vijf uur met doorrekening op wat voor de woningwbouw
nodig is
[29-10-2019 16:27:45] Carola Schouten: Fijn!
[29-10-2019 17:00:02] Vera Pieterman: Wij komen naar jullie toe...
 [31-10-2019 14:52:53] Vera Pieterman:  afbeelding weggelaten
[31-10-2019 14:53:30] Vera Pieterman: IenW en Lnv werken samen aan de notitie 
snelheidsverlaging. Foto is ook naar Cora

👍[31-10-2019 15:02:16] Carola Schouten:  ik heb Cora ook net gesproken. Heel 
veel succes! En veel dank.
[05-11-2019 22:58:49] Carola Schouten: Voor jou en Vera:
Met Hans de Boer gesproken. Vroeg waar we nu precies aan werken en wanneer het 
naar buiten komt. Op hoofdlijnen aangegeven.  

 Wel streven deze week naar buiten te komen.  
 

 
 

 
 

 
 

Tot zover. Gr. Carola
[08-11-2019 10:23:30] Carola Schouten: Wiebes vraagt of zijn punt tav 
windenergie in de spoedwet nu goed is gekomen. Kan je dat nu zeggen?
[08-11-2019 10:23:45] Carola Schouten: Wordt nu behandeld in de MR
[08-11-2019 10:24:06] Vera Pieterman: Betrof een technische wijziging heb ik 
gister aan de DG toegelicht. Was ok voor hem
[08-11-2019 10:24:21] Carola Schouten: Oké.
[08-11-2019 10:24:59] Carola Schouten: En is commentaar van J&V ook nog 
meegenomen?
[08-11-2019 10:25:36] Vera Pieterman: Gaan we meenemen terwijl het bij rvs ligt
[08-11-2019 10:25:44] Vera Pieterman: Zoals gister afgesproken
[08-11-2019 10:26:27] Vera Pieterman: Handhaving snelheid gaan we met IenW 
oppakken
[08-11-2019 10:37:16] Carola Schouten: Spoedwetgeving is goedgekeurd.
[08-11-2019 10:37:34] Vera Pieterman: 
[11-11-2019 11:07:07] Vera Pieterman: Hoop dat het goed gaat! We zitten 
uiteraard nog steeds klaar om te helpen waar nodig
[11-11-2019 11:08:01] Carola Schouten: Ha, ik kom er aan.
[11-11-2019 11:08:22] Vera Pieterman: Ok
[11-11-2019 11:42:17] Vera Pieterman:  

Pagina 3

11.1
11.1

11.1



_chat.txt
[11-11-2019 11:42:29] Vera Pieterman:  

 

[11-11-2019 11:48:56] Vera Pieterman:  
 

[11-11-2019 11:51:19] Vera Pieterman:  

[11-11-2019 13:04:00] Carola Schouten: 
 

[11-11-2019 13:04:05] Vera Pieterman:  
 
 

 
 

 
 

[11-11-2019 13:04:34] Vera Pieterman:  

[11-11-2019 13:05:09] Vera Pieterman: Zijn ook wat andere tussenresultaten:
[11-11-2019 13:05:17] Carola Schouten:  

 
 

[11-11-2019 13:06:05] Vera Pieterman: Wanneer wil je het? 

[11-11-2019 13:06:57] Vera Pieterman: Tussenresultaten:
1

2.

3

[11-11-2019 13:07:00] Carola Schouten: 

[11-11-2019 13:08:27] Carola Schouten: 

[11-11-2019 13:09:21] Vera Pieterman: 

[11-11-2019 13:09:31] Vera Pieterman: 

[11-11-2019 13:09:45] Carola Schouten: 

[11-11-2019 13:10:12] Carola Schouten: 
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[11-11-2019 13:10:54] Vera Pieterman:  

[11-11-2019 13:11:44] Vera Pieterman:  

[11-11-2019 13:12:24] Carola Schouten:  

[11-11-2019 14:37:57] Carola Schouten: Hoi Carola, ik zit nog even met . 
 

 

👆[11-11-2019 14:38:19] Carola Schouten: vraag van Mark Harbers. Kan die ook 
uitgezet worden bij RIVM?
[11-11-2019 14:38:35] Vera Pieterman: Ben nu aan het bellen geef het gelijk door
[11-11-2019 14:39:56] Carola Schouten: Dank
[11-11-2019 14:40:08] Vera Pieterman:  

[12-11-2019 10:56:16] Carola Schouten: De presentatie van RIVM komen online.  
 
 
 

[12-11-2019 10:57:01] Vera Pieterman: Doe ik.
[12-11-2019 11:03:27] Vera Pieterman:  

[12-11-2019 11:12:01] Carola Schouten: Oké. Dank.
[12-11-2019 11:12:17] Carola Schouten:  

[12-11-2019 11:12:21] Carola Schouten: 
[12-11-2019 11:12:41] Carola Schouten: 

[12-11-2019 11:13:04] Vera Pieterman: 
[12-11-2019 11:13:31] Carola Schouten:  

[12-11-2019 11:14:07] Vera Pieterman: 

[12-11-2019 11:14:45] Vera Pieterman: 
[14-11-2019 16:34:09] Vera Pieterman: https://www.aanpakstikstof.nl

👍[14-11-2019 16:38:48] Carola Schouten: 
[20-11-2019 08:59:08] Carola Schouten:  

 

 

 

 
 

Groet peter drenth
[06-03-2020 12:10:13] Carola Schouten: Ha, vraag. De collega’s hier vragen of 
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het overleg over stikstof aansluitend aan MR kan, dus mogelijk wat eerder dan 16
uur. Punt is natuurlijk dat er PBL’ers komen. 
[06-03-2020 12:10:47] Vera Pieterman: Kan wel denk ik, ik check het even
[06-03-2020 12:10:54] Carola Schouten: Dank!
[06-03-2020 12:44:47] Vera Pieterman: 
[06-03-2020 12:45:18] Carola Schouten: Fijn! Ik laat zo weten waar we ongeveer 
uitkomen. Maar zal ergens tussen 15 en 16 uur zijn.
[06-03-2020 12:45:34] Vera Pieterman: Ok top
[06-03-2020 13:21:53] Carola Schouten: We willen graag aansluitend aan de MR 
overleg. Zal rond kwart over 3 zijn, schat ik in.
[10-03-2020 19:23:25] Carola Schouten: Ha, vraag. Heb ik nou een afspraak met de
Raad van State deze week? Is wel echt nodig. Hoop dat het lukt.
[10-03-2020 19:35:01] Vera Pieterman: We kregen net bericht van  van wjz 
dat Thom de graaf deze week verhinderd is . Hij
vindt het passend dat hijzelf en niet staatsraden het gesprek met jou voert. Ik 
weet dat jij zelf het gesprek met hem of staatsraden deze week wilt. Betekent of
aandringen op toch een gesprek (met staatsraden), of wij doen het eerst 
hoogambtelijk (hebben we een keer eerder gedaan met JKG) en jij volgende week. 

Groet
[10-03-2020 19:36:48] Carola Schouten: Hoogambtelijk deze week met staatsraden 
en ik daarna, wanneer het Thom de Graaf schikt.
[10-03-2020 19:38:11] Vera Pieterman: Prima, gaan we dat doen!
[10-03-2020 19:44:11] Carola Schouten: Dank!
[13-03-2020 12:29:29] Carola Schouten:  

 

 

[13-03-2020 13:14:52] Carola Schouten: Weer gecheckt.  

[13-03-2020 13:15:27] Vera Pieterman: Gelukkig. En die staat netjes op de lijst
[13-03-2020 13:15:52] Carola Schouten:  

[13-03-2020 13:16:09] Carola Schouten: Zo maar even terugkoppelen na de MR.
[13-03-2020 13:16:14] Vera Pieterman: Ja ben ik nu aan het uitvragen
[30-03-2020 13:33:48] Carola Schouten: Ha, korte vraag. In de notitie die ik heb
gekregen over minder stikstof door Corona staat het volgende:
‘Bij wet is vastgelegd dat autonome stikstofwinst ten goede komt aan de natuur’.

 
 Kan je me hier voor kwart over 2 iets

laten weten? Dank!
[30-03-2020 13:54:22] Vera Pieterman: Ha, die vragen kregen we vanmorgen in het 
dg overleg ook. 

 
 

 

Helpt dit?
Groet vera
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[30-03-2020 13:55:23] Carola Schouten: Dat helpt zeker.  

 

[30-03-2020 13:57:14] Vera Pieterman:  
 

[30-03-2020 13:57:29] Carola Schouten: Maar wel verstuurd naar de coalitie..
[30-03-2020 13:58:42] Vera Pieterman: Ja, misschien goed om even te noemen dat 
het work in progress is
[30-03-2020 13:58:53] Carola Schouten: Ga ik doen.
[21-04-2020 12:29:43] Carola Schouten: Ik zit nog steeds in vijfhoek.
[21-04-2020 12:30:08] Vera Pieterman: Ah ok.  vroeg ik je nu wilde 
bellen over extern salderen vandaar
 [28-04-2020 12:17:11] Vera Pieterman:  afbeelding weggelaten
[28-04-2020 12:17:28] Vera Pieterman: En vooral dank dat ik dit voor en met jou 
heb mogen doen. Je hebt dit enorme vraagstuk zo gedreven, oprecht en persoonlijk
gedaan, het was een voorrecht en heel inspirerend dit met je te mogen doen.  
Vera
[28-04-2020 13:48:56] Carola Schouten: Geen dank! Die bloemen heb je echt 
verdiend door het niet aflatende, harde werken. Zonder jullie was ik nergens 
geweest. Echt niet! Dan is dit maar een klein gebaar, waar heel veel 
dankbaarheid achter schuil gaat. Gr. Carola
[16-06-2020 19:24:22] Vera Pieterman:  
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Dcumentnr. Bestandsnaam Datum + tijd Documentsoort Beoordeling Wob-grond

1 RE_ Spoed vraag uit Wetgevingsoverleg over stikstof.msg 12-6-2019 11:19 E-mail Buiten reikwijdte

2 Re_ PAS .msg 18-6-2019 19:28 E-mail Buiten reikwijdte

3 RE_ Document1.msg 19-6-2019 17:04 E-mail Buiten reikwijdte

4 Fwd_ Redeneerlijn PAS en invloed op energieprojecten.msg 20-6-2019 11:31 E-mail Buiten reikwijdte

5 RE_ !! Passage in TK brief over stikstof.msg 21-6-2019 13:24 E-mail Deels openbaar 10.2.e

6 FW_ Bewindslieden overleg Stikstof (PAS) in de komende weken.msg 23-6-2019 23:09 E-mail Buiten reikwijdte

7 27-6-2019 15:29 E-mail Buiten reikwijdte

8 RE_ Actualiteiten Meindert (1 juli 2019).msg 1-7-2019 09:24 E-mail Buiten reikwijdte

9 RE_ Werkgroep communicatie PAS  (13).msg 3-7-2019 09:16 E-mail Buiten reikwijdte

10 Lijn I&W.msg 3-7-2019 14:54 E-mail Deels openbaar 10.2.e

11 RE_ Kamervragen biomassacentrales.msg 3-7-2019 16:28 E-mail Buiten reikwijdte

12 Terugkoppeling DG overleg.msg 4-7-2019 18:29 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

13 Re_ actualiteiten (13).msg 5-7-2019 11:44 E-mail Buiten reikwijdte

14 RE_ actualiteiten (10).msg 5-7-2019 12:34 E-mail Buiten reikwijdte

15 Fwd_ inbreng voor overleg SG-VNO-NCW.msg 5-7-2019 15:04 E-mail Buiten reikwijdte

16 RE_ actualiteiten.msg 5-7-2019 16:34 E-mail Buiten reikwijdte

17 Vergunningverlening.msg 9-7-2019 15:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

18 RE_ afspraken stikstof B&I.msg 10-7-2019 15:01 E-mail Buiten reikwijdte

19 cie-Remkes.msg 12-7-2019 16:10 E-mail Buiten reikwijdte

20 Escalatie programmabegroting aanpak stikstof.msg 16-7-2019 13:44 E-mail Buiten reikwijdte

21 FW_ kennismaking.msg 16-7-2019 17:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

22 Re_ notitie_ingebruiknameplan_cie_stikstof.msg 17-7-2019 14:50 E-mail Buiten reikwijdte

23 RE_ Project toestemmingsverlening.msg 18-7-2019 14:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e

24 bullets 'week 29'.msg 19-7-2019 20:18 E-mail Buiten reikwijdte

25 RE_ Mogelijk interessant om te lezen.msg 29-7-2019 09:54 E-mail Buiten reikwijdte

26
Re_ Gesprek aangaande bedreiging digitale koploper positie en vestigingsklimaat.msg 30-7-2019 15:16 E-mail Deels openbaar, deels buiten 

reikwijdte

10.2.e, 11.1

27 RE_ inventarisatie relevante ontwikkelingen relevant voor de aanpak van stikstofproblematiek (30).msg6-8-2019 08:43 E-mail Buiten reikwijdte

28 RE_ inventarisatie relevante ontwikkelingen relevant voor de aanpak van stikstofproblematiek.msg7-8-2019 12:13 E-mail Deels openbaar 10.2.e

29 RE_ Procesplanning korte_termijn_inzake_stikstofproblematiek.msg 7-8-2019 15:35 E-mail Buiten reikwijdte

30 Reactie X op vertraging toestemmingsverlening.msg 8-8-2019 18:06 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

31 RE_ Persvragen + inloop MR .msg 14-8-2019 11:34 E-mail Buiten reikwijdte

32 Acties uit benen op tafel sessie minister.msg 21-8-2019 14:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e

33 RE_ Stikstofaanpak in beeld .msg 21-8-2019 14:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

34
Antw_ PAS-problematiek en dialoog met bedrijfsleven in de Eemsdelta (Delfzijl_Eemshaven.msg22-8-2019 14:38 E-mail Deels openbaar, deels buiten 

reikwijdte

10.2.e

35 RE_ informeel overleg met RvS over PAS (5).msg 22-8-2019 16:32 E-mail Deels openbaar 10.2.e

36 Re_ betekenis uitspraak-Logtse Baan.msg 26-8-2019 23:31 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

37 RE_ informeel overleg met RvS over PAS.msg 27-8-2019 13:35 E-mail Buiten reikwijdte

38 RE_ Stukken diverse overleggremia.msg 29-8-2019 12:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

39 RE_ duiding decentrale inventarisatie.msg 29-8-2019 12:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

40 Terugkoppeling voor de werkgroep toestemmingsverlening.msg 29-8-2019 15:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

41 Fwd  Juridische vraag.msg 3-9-2019 08:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

42 RE_ Q&A bestaande vergunning (56).msg 3-9-2019 10:26 E-mail Buiten reikwijdte

43 Re  Contact met MLNV & X IPO.msg 4-9-2019 08:37 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

44 Naamloos (42).msg 4-9-2019 12:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e

45 RE_ 0_00 gaat lukken.msg 4-9-2019 13:13 E-mail Deels openbaar 10.2.e

46 RE_ Concept oplegnotitie.msg 4-9-2019 15:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

47 RE  advies landsadvocaat t a v  intern salderen doorsturen naar AZ  (2).msg 4-9-2019 20:46 E-mail Buiten reikwijdte

48 RE  Addendum notitie subwerkgroep inhoudelijke onderbouwing.msg 5-9-2019 08:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

49 Volkskrant  woningbouw in Den Haag en Eindhoven in de knel door stikstofregels.msg 5-9-2019 09:35 E-mail Deels openbaar 10.2.e

50 Re  Vragen t b v  extra advies landsadvocaat intern salderen  graag jullie check (8).msg 5-9-2019 18:49 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

51 FW_ Eerste zin omtrent veestapel.msg 5-9-2019 19:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e

52 Mogelijke input MCRS op hoofdlijnen ivm annotatie.msg 5-9-2019 20:13 E-mail Buiten reikwijdte

53 RE  Uitkomst gesprek vanmiddag bij RIVM (4).msg 6-9-2019 06:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

54 FW  190905 Plan van aanpak beslisnotitie stikstof (6).msg 6-9-2019 09:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

55 RE  gesprekspunten Raad van State (7).msg 6-9-2019 10:40 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

56 voorstel mail aan Johan Osinga over release AERIUS.msg 6-9-2019 12:08 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

57 Fwd  Verzoek om extra advies intern salderen  PRDF-11011870 .msg 6-9-2019 14:09 E-mail Deels openbaar 10.2.e

58 FW  aanvullend advies LA  intern salderen irt beleidslijn .msg 6-9-2019 17:07 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

59 Voorstel aan ICM over release AERIUS .msg 9-9-2019 10:38 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

60 RE  DOMUS-19218183-v2-Annotatie_MCRS_d_d__10_september_2019 (3).msg 9-9-2019 13:52 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

61 FW  aanvullend advies LA  intern salderen irt beleidslijn   aanvullende vragen LA  graag jouw blik!.msg9-9-2019 15:48 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

62 Zin ADC.msg 9-9-2019 16:13 E-mail Deels openbaar 10.2.e

63 RE_ Input gevraagd_ TK-vragen Stikstofdossier.msg 9-9-2019 17:17 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

64 RE  aanvullend advies intern salderen irt beleidslijn .msg 9-9-2019 17:36
E-mail Deels openbaar, deels buiten 

reikwijdte 10.2.e, 11.1

65 RE_ Kamervragen Kops.msg 10-9-2019 12:39 E-mail Buiten reikwijdte

66 FW  aanvullend advies intern salderen irt beleidslijn  (12).msg 10-9-2019 14:14 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

67 FW_ Terugkoppeling minister MCRS 10_9 voor DC.msg 10-9-2019 16:52 E-mail Buiten reikwijdte

68 Fwd_ Toepassingsbereik.msg 10-9-2019 18:16 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

69 Re_ Communicatie + media rapport adviescollege.msg 10-9-2019 21:58 E-mail Buiten reikwijdte

70 RE  overzicht uitspraken afdeling bestuursrechtspraak over stikstof (11 sep) (16).msg 11-9-2019 11:48 E-mail Buiten reikwijdte

71 RE  overzicht uitspraken afdeling bestuursrechtspraak over stikstof (11 sep) (17).msg 11-9-2019 12:02 E-mail Buiten reikwijdte

72 FW  terugkoppeling helpdeskvragen BIJ12.msg 11-9-2019 13:14 E-mail Buiten reikwijdte

73 Terugkoppeling DO irt planning beslisnotitie en morgenmiddag.msg 11-9-2019 15:06 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

74 FW  Nieuwe planning nav MCRS.msg 11-9-2019 15:33 E-mail Deels openbaar 10.2.e

75 FW_ BO 26 september.msg 11-9-2019 15:53 E-mail Buiten reikwijdte

Inventarislijst Wob-verzoek DG Stikstof (mails zonder bijlagen)



76 FW  acties juridisch kernteam komende dagen  afspraak vanmiddag en morgen .msg 11-9-2019 17:45

E-mail

Deels openbaar 10.2.e

77 Re  formule 1 (2).msg 11-9-2019 18:21 E-mail Buiten reikwijdte

78 Re  formule 1 zandvoort.msg 12-9-2019 08:17 E-mail Buiten reikwijdte

79 RE  Voortgang Pas.msg 12-9-2019 08:40 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

80 RE_ actualiteiten juridisch   (3).msg 12-9-2019 11:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

81 FW  aanvullend advies LA  intern salderen irt beleidslijn  (17).msg 12-9-2019 12:50 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

82 RE_ concept-spreeklijn krimp veestapel_PAS (38).msg 12-9-2019 14:53 E-mail Buiten reikwijdte

83 RE_ concept-spreeklijn krimp veestapel_PAS.msg 12-9-2019 15:23 E-mail Buiten reikwijdte

84 RE  actualiteiten juridisch   (18).msg 13-9-2019 08:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

85 RE_ Q&A's PAS 13-09-2019 .msg 13-9-2019 12:00 E-mail Buiten reikwijdte

86 RE  Vragen juridisch t b v  concept-beslisnotitie BO  vandaag .msg 13-9-2019 14:22 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

87 RE  Vragen juridisch t b v  concept-beslisnotitie BO  vandaag  (7).msg 13-9-2019 16:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

88 FW_ Akkoordvraag persvragen Telegraaf_  Stikstofbeleid vraagjes.msg 13-9-2019 16:11 E-mail Buiten reikwijdte

89 voorbeelden effecten stikstof.msg 13-9-2019 16:24 E-mail Deels openbaar 10.2.e

90 FW_ check op tekst over stikstof.msg 13-9-2019 17:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e

91 aangepaste voorzet beleidsregel extern salderen 13-9-2019 17:27 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

92 Verzameling vragen van fracties stikstofdossier.msg 15-9-2019 15:19 E-mail Buiten reikwijdte

93 Vragen vanuit politiek (35).msg 15-9-2019 15:20 E-mail Deels openbaar 10.2.e

94 Re_ Vragen vanuit politiek.msg 15-9-2019 19:11 E-mail Buiten reikwijdte

95 RE  reactie op advies landsadvocaat intern en extern salderen.msg 16-9-2019 08:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e

96 RE_ Vragen uit politiek (32).msg 16-9-2019 10:20 E-mail Deels openbaar 10.2.e

97 RE_ Jinek.msg 16-9-2019 13:35 E-mail Buiten reikwijdte

98 Fwd_ Verzameling vragen van fracties stikstofdossier.msg 16-9-2019 13:48 E-mail Deels openbaar 10.2.e

99 Aantekeningen gesprek minister.msg 17-9-2019 09:34 E-mail Buiten reikwijdte

100 Re_ Check.msg 17-9-2019 09:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

101 RE  definitief advies LA over (beleids)regels in- en extern salderen (21).msg 17-9-2019 20:44 E-mail Buiten reikwijdte

102 RE  definitief advies LA over (beleids)regels in- en extern salderen (22).msg 17-9-2019 20:46 E-mail Buiten reikwijdte

103 RE_ juridische input op concept BO notitie t_b_v_ 3 oktober (125).msg 17-9-2019 22:36 E-mail Buiten reikwijdte

104 Terugkoppeling IDO.msg 18-9-2019 15:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e

105 Eerste voorzetje.msg 18-9-2019 15:39 E-mail Buiten reikwijdte

106 RE_ APB - GroenLinks_ stikstof (1).msg 18-9-2019 16:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

107 RE  spoedvraag DG tbv  MR!  onderscheid naar sectoren mogelijk bij intern- en extern salderen   (8).msg18-9-2019 18:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e. 11.1

108 Beslisnotitie.msg 19-9-2019 10:08 E-mail Deels openbaar 10.2.e

109 RE_ presentatie minister (2).msg 19-9-2019 12:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

110 RE_ presentatie minister.msg 19-9-2019 13:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

111 0-optie.msg 19-9-2019 13:31 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

112 twee vragen nog.msg 19-9-2019 14:11 E-mail Deels openbaar 10.2.e

113 FW_ spoedvragen _PRDF-11011870_ (1).msg 19-9-2019 16:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

114 advies landsadvocaat n a v  vraag over mogelijkheden onderscheid naar sectoren bij intern extern salderen.msg19-9-2019 17:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

115 FW_ advies landsadvocaat n_a_v_ vraag over mogelijkheden onderscheid naar sectoren bij intern_extern salderen.msg19-9-2019 17:32 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

116 advies landsadvocaat n a v  vraag over mogelijkheden onderscheid naar sectoren bij intern extern salderen (15).msg19-9-2019 18:07 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

117 Re_ Vragen uit politiek.msg 19-9-2019 21:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e

118 Gebruik AERIUS.msg 23-9-2019 12:11 E-mail Deels openbaar 10.2.e

119 FW_ vraag waarom stijging NH3emissie terwijl maatregelen genomen.msg 23-9-2019 16:49 E-mail Deels openbaar 10,2,e

120 FW_ Mondelinge vraag Baudet.msg 24-9-2019 10:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

121 RE_ Terugkoppeling gesprek MVWS.msg 24-9-2019 10:35 E-mail Buiten reikwijdte

122 Info van vergunningenteam.msg 24-9-2019 11:00 E-mail Buiten reikwijdte

123 RE  Verzoek  meehelpen Aanvullingsregeling natuur.msg 24-9-2019 13:38 E-mail Buiten reikwijdte

124 Re_ stikstof bespreking minister (53).msg 24-9-2019 22:27 E-mail Buiten reikwijdte

125 Re_ stikstof bespreking minister (52).msg 24-9-2019 22:41 E-mail Buiten reikwijdte

126 RE_ stikstof bespreking minister.msg 24-9-2019 23:24 E-mail Buiten reikwijdte

127 RE  Reactie advies (5).msg 25-9-2019 08:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

128 RE_ vraag waarom stijging NH3emissie terwijl maatregelen genomen.msg 25-9-2019 09:15 E-mail Deels openbaar 10.2.e

129 FW_ 190925 Hoofdpunten adviescollege Remkes.msg 25-9-2019 10:23 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

130 RE  190925 Hoofdpunten adviescollege Remkes.msg 25-9-2019 10:27 E-mail Deels openbaar 10.2.e

131 RE  Bijeenkomst schrijfteam (9).msg 25-9-2019 11:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e

132 uitzonderingen latente ruimte.msg 25-9-2019 11:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e

133 FW_ E-mailen - Aanbiedingsbrief bij eerste advies2_pdf.msg 25-9-2019 15:42 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

134 Adviezen.msg 25-9-2019 16:24 E-mail Deels openbaar 10.2.e

135 RE_ oplegnotitie 20190924.msg 25-9-2019 16:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e

136 RE_ Signaal PMO.msg 25-9-2019 21:58 E-mail Buiten reikwijdte

137 RE_ beleidsregel salderen (3).msg 26-9-2019 09:43 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

138 Doorst_ Gebiedsgerichte aanpak Cie Remkes.msg 26-9-2019 18:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e

139 kopje  beleidsregels_ keuze wie beleidsregels vaststellen_ .msg 26-9-2019 18:59 E-mail Buiten reikwijdte

140 RE  beleidsregels (30).msg 26-9-2019 19:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e

141 RE  Beleidsregels ook door het Rijk   (25).msg 27-9-2019 09:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

142 RE  beslisnotitieBO310versie2592019 (30).msg 27-9-2019 10:44 E-mail Deels openbaar 10.2.e

143 Re_ Politiek overleg stikstof (26 september 2019).msg 27-9-2019 11:16
E-mail Deels openbaar, deels buiten 

reikwijdte 10.2.e, 11.1

144 RE_ Risico afromen.msg 27-9-2019 12:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

145 RE  Politiek overleg stikstof (26 september 2019) (36).msg 27-9-2019 12:07 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

146 Re_ Stikstofverhaal (28).msg 27-9-2019 12:29 E-mail Buiten reikwijdte

147 RE_ natuur (24).msg 27-9-2019 14:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e

148 RE  beleidsregels (35).msg 27-9-2019 14:33 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

149 SPOED_ vragen uit Kamer beantwoorden.msg 27-9-2019 14:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e.

150 RE_ natuur.msg 27-9-2019 15:29 E-mail Deels openbaar 10.2.e

151 lijstje EZK Industrie.msg 27-9-2019 16:52 E-mail Deels openbaar 10.2.e

152 RE  Uitzoekpunt nav Bwo   overleg gisteren  Zegt jullie dit wat  .msg 27-9-2019 17:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e. 11.1

153 Fwd_ AD_nl_ Rutte over stikstofcrisis_ ‘Ik kan boeren niet gerust stellen’.msg 27-9-2019 17:39 E-mail Buiten reikwijdte



154 RE_ bijpraten stikstofvraagstuk .msg 27-9-2019 20:32 E-mail Deels openbaar 10.2.e,11.1

155 VOOR ZATERDAGOCHTEND  acties to do's beslisnotitie Stikstof  .msg 27-9-2019 23:37 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

156 RE_ aanpak brief Stikstof.msg 28-9-2019 00:03 E-mail Deels openbaar 10.2.e

157 Fwd_ aanpak brief Stikstof.msg 28-9-2019 00:31 E-mail Buiten reikwijdte

158 Naamloos.msg 28-9-2019 08:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e

159 RE  Vraag bewindslieden overleg .msg 28-9-2019 11:07 E-mail Buiten reikwijdte

160 FW_ teskten natuur.msg 28-9-2019 11:32 E-mail Deels openbaar 10.2.e

161 RE_ GRAAG JE CHECK tekst besluitvorming.msg 28-9-2019 12:40 E-mail Deels openbaar 10.2.e

162 Re_ depositie van 50 en 500 woningen .msg 28-9-2019 12:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e

163 Investeringen stikstof .msg 28-9-2019 12:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e

164 RE_ intern extern salderen.msg 28-9-2019 16:01 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

165 Re_ Mogelijke discussiepunten met X .msg 28-9-2019 18:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e

166 RE_ onzekerheden AERIUS.msg 28-9-2019 21:58 E-mail Deels openbaar 10.2.e

167 FW_ Onzekerheden en rol meetnet X.msg 29-9-2019 11:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

168 hoofddossier plenair debat.msg 29-9-2019 11:27 E-mail Buiten reikwijdte

169 Re_ Urgent Stikstof & WUR.msg 29-9-2019 13:58 E-mail Deels openbaar 10.2.e

170 RE_ Reikwijdte van de meldingsplicht.msg 29-9-2019 14:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

171 Re_ Notitie middelen voor natuurherstel .msg 29-9-2019 16:27 E-mail Deels openbaar 10.2.e

172 RE_ bijpraten stikstofvraagstuk  (4).msg 29-9-2019 18:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e. 11.1

173 spoedopdracht Landsadvocaat  deel 2  aanvullende vragen vanuit terugmelding BWO .msg 29-9-2019 18:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

174 FW_ .msg 30-9-2019 08:06 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

175 FW_ RE_ .msg 30-9-2019 08:10 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

176 RIVM vraag.msg 30-9-2019 09:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e

177 Stikstofproblematiek / dierrechten 30-9-2019 10:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

178 RE_ eerst rondje fracties_.msg 30-9-2019 12:27 E-mail Buiten reikwijdte

179 FW_ conclusies voor in brief.msg 30-9-2019 14:06 E-mail Buiten reikwijdte

180 RE_ beslisnotitie CO 30 sep 2019 versie 28 september .msg 30-9-2019 14:37 E-mail Deels openbaar 10.2.e,11.1

181 RE_ Veenweide aanpak.msg 30-9-2019 17:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e

182 RE_ toetsen optie investeringsfonds in Brussel _ contactpersoon_  (4).msg 30-9-2019 19:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e

183 Re_ Juridische notitie investeringsfonds.msg 30-9-2019 22:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

184 latente ruimte en referentie moment.msg 1-10-2019 08:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

185 beleidsregels rijk.msg 1-10-2019 10:25 E-mail Buiten reikwijdte

186 FW_ Stikstofproblematiek _ dierrechten.msg 1-10-2019 11:36 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

187 RE_ MCRS-versie van de stikstofbrief.msg 1-10-2019 18:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

188 RE_ nog enkele redactionele wijzigingen in het landbouwdeel van de stikstofbrief.msg 2-10-2019 08:25 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

189 Antw_ eerste reactie Brussel investeringsfonds drempelwaarde - ADC toets.msg 2-10-2019 17:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

190 Re_ nieuwe passage (53).msg 3-10-2019 11:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

191 RE  urgent  using article 6(4) for a nitrogen threshold value in NL (7).msg 3-10-2019 12:09 E-mail Deels openbaar 10.2.e

192 Lijn door te geven aan M op de vraag van M DEF of de uitzondering jurifisch houdbaar is_ nu  13_00 uur te communiceren aan M  INTERN Salderen met uitzondering .msg3-10-2019 13:08 E-mail Buiten reikwijdte

193 RE_ Lijn door te geven aan M op de vraag van M DEF of de X is_ nu  13_00 uur te communiceren aan M  INTERN Salderen met uitzondering .msg3-10-2019 13:10 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

194 RE_ spoedvraag over mogelijkheden aanhouden van vergunningaanvragenobv extern salderen op basis van argument komende gewijzigde wetgeving_ (74).msg3-10-2019 13:14 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

195 FW_ intern salderen en dierrechten_ .msg 3-10-2019 17:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e

196 RE_ intern salderen en dierrechten_ .msg 3-10-2019 17:45 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

197 conclusies overleg intern salderen en dierrechten.msg 3-10-2019 17:52 E-mail Deels openbaar 10.2.e

198 RE_ aangepaste beleidsregels (65).msg 4-10-2019 12:35 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

199 FW_ spoedvraag over mogelijkheden aanhouden van vergunningaanvragenobv extern salderen op basis van argument komende gewijzigde wetgeving_.msg4-10-2019 13:31 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

200 RE  CHECK of dit de juiste interpretatie is van de tekst uit de brief over salderen.msg 4-10-2019 13:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

201 RE_ aangepaste beleidsregels (71).msg 4-10-2019 14:41 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

202 Een paar meer juridische puntjes.msg 4-10-2019 15:13 E-mail Buiten reikwijdte

203 RE  extern salderen proces wijziging Meststoffenwet .msg 7-10-2019 11:20 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

204 RE_ analyse (77).msg 8-10-2019 10:34 E-mail Buiten reikwijdte

205 aanpak drempelwaarde.msg 8-10-2019 12:50 E-mail Deels openbaar 10.2.e

206 Re  Overzicht urgente actiepunten gekoppeld aan vaststelling Beleidsregel en opstarten vergunningverlening (56).msg8-10-2019 16:36 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

207 RE  memo brief en beleidsregels toestemmingsverlening (1).msg 9-10-2019 09:54 E-mail Buiten reikwijdte

208 FW_ Vraag van een gemeente over de Stikstofbrief.msg 9-10-2019 12:31 E-mail Buiten reikwijdte

209 Intrekken_ PAS 2019-2020_ advies drempelwaarde voor projecten of activiteiten met kleine stikstofdeposities _PRDF-11011870_.msg9-10-2019 16:09 E-mail Buiten reikwijdte

210 RE_ PAS 2019-2020_ advies drempelwaarde voor projecten of activiteiten met kleine stikstofdeposities _PRDF-11011870_.msg9-10-2019 16:17 E-mail Buiten reikwijdte

211 RE: Calculator opnemen in Regeling 9-10-2019 16:42 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

212 FW_ eerste reactie Brussel investeringsfonds drempelwaarde - ADC toets.msg 10-10-2019 13:37 E-mail Buiten reikwijdte

213 Re_ Graag reactie_ memo geurts (100).msg 11-10-2019 18:52 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

214 WA1910 2062 Koppelen vast nummer aan 06 - jacobsm4.msg 14-10-2019 11:51 E-mail Buiten reikwijdte

215 Re_ Handreiking ADC compensatie.msg 14-10-2019 13:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

216 RE  Handreiking ADC compensatie (16).msg 14-10-2019 14:10 E-mail Buiten reikwijdte

217 RE: 191013 QA Drempelwaarde pwm 14-10-2019 14:21 E-mail Buiten reikwijdte

218 RE: herziene versie redeneerlijn en plan van aanpak drempelwaarde 14-10-2019 19:15 E-mail Buiten reikwijdte

219 RE  Vraag tbv drempelwaarden  Maatregelen reserveren  (23).msg 15-10-2019 09:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

220 Fwd  RE  reactie motie Baudet drempelwaarde.msg 15-10-2019 11:09 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

221 RE: Voortgang uitvoering stikstofbrief 15-10-2019 14:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e

222 RE: Voortgang uitvoering stikstofbrief 15-10-2019 15:33 E-mail Deels openbaar 10.2.e

223 FW  Redeneerlijn drempelwaarde Duitsland  Jip en Janneke.msg 15-10-2019 16:02 E-mail Buiten reikwijdte

224 RE: Voortgang uitvoering stikstofbrief 15-10-2019 16:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e

225 Re  191016 redeneerlijn en plan van aanpak drempelwaarde def.msg 15-10-2019 21:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

226 FW: Voortgang stikstofbrief woensdag ochtend 16-10-2019 11:01 E-mail Deels openbaar 10.2.e

227 FW_ Vergunningen in Friesland etc_.msg 16-10-2019 11:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e

228 RE  terugmelding gesprek Brussel 11 okt - drempelwaarde via ADC toets (44).msg 16-10-2019 11:36 E-mail Buiten reikwijdte

229 RE_ Aerius vraag.msg 16-10-2019 12:50 E-mail Deels openbaar 10.2.e,11.1

230 FW  Punten voor voorbereiding morgen.msg 16-10-2019 16:50 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

231 RE  voorbereiding stikstofdebat.msg 16-10-2019 19:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

232 RE: Juridisch advies Stibbe 17-10-2019 19:19 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

233 RE  Juridisch advies Stibbe (63).msg 17-10-2019 19:44 E-mail Deels openbaar 10.2.e. 11.1



234 RE_ reconstructie salderen rijk- provincies.msg 22-10-2019 15:51 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

235 FW  Voortgang uitvoering stikstofbrief (update natuurmaatregelen).msg 24-10-2019 09:09 E-mail Deels openbaar 10.2.e

236 RE_ Doorst_ Actieplan Stikstof VNO-NCW en MKB-Nederland 23-10-19.msg 24-10-2019 09:14 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

237 wet.msg 24-10-2019 15:37 E-mail Deels openbaar 10.2.e

238 RE Aanpak 2 sporen stikstofcrises opmEric.msg 26-10-2019 08:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

239 RE Antw Aanpak 2 sporen stikstofcrises opmEric.msg 26-10-2019 19:08 E-mail Buiten reikwijdte

240 Re Sweco-rapport en oplegnotitie t.b.v. politiek; VERSTUURD NAAR KAMERLEDEN!.msg 27-10-2019 11:17 E-mail Buiten reikwijdte

241 RE_ stukken voor overleg met Bouwsector morgen.msg 28-10-2019 11:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

242 RE_ vragen voor de minister - stikstofbrief - instelling wetensch_ commissie.msg 29-10-2019 08:51 E-mail Deels openbaar 10.2.e

243 Re_ alternatief voor drempelwaarde voor woningbouw.msg 29-10-2019 14:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e

244 stikstof financiën.msg 29-10-2019 18:14 E-mail Deels openbaar 10.2.e

245 RE_ vraagje bestaand beleid in AERIUS.msg 30-10-2019 11:36 E-mail Deels openbaar 10.2.e 

246 RE  Alternatief idee.msg 30-10-2019 12:57 E-mail Buiten reikwijdte

247 RE_ alternatief voorstel drempelwaarde.msg 31-10-2019 10:36 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

248 RE  Noodwet stikstof (14).msg 1-11-2019 15:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

249 vervolg MC vanochtend  versnellingen en noodwetgeving stikstof.msg 1-11-2019 20:14 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

250 FW  Noodwet stikstof (20).msg 1-11-2019 22:22 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

251 RE  Noodwet stikstof (32).msg 2-11-2019 16:00 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

252 RE  Noodwet stikstof (33).msg 2-11-2019 17:06 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

253 Re  Noodwet stikstof (wijziging Nb-wet).msg 3-11-2019 09:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

254 Fwd_ Vragen intern en extern salderen _PRDF-11011870_ (47).msg 3-11-2019 10:04 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

255 RE  Noodwet stikstof (46).msg 3-11-2019 10:22 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

256 RE  Noodwet stikstof  help!.msg 3-11-2019 10:51 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

257 RE  Noodwet stikstof (47).msg 3-11-2019 11:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

258 RE  stand van zaken noodwet (54).msg 3-11-2019 14:36 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

259 RE_ stand van zaken noodwet.msg 3-11-2019 16:06 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

260 RE  stand van zaken noodwet (60).msg 3-11-2019 17:10 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

261 FW_ stand van zaken noodwet.msg 3-11-2019 18:44 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

262 begrip 'gerealiseerd'.msg 4-11-2019 16:44 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

263 RE_ afspraken nav gesprek VNO_NCW en tijdslijn.msg 4-11-2019 21:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

264 RE  begrip 'gerealiseerd' (91).msg 5-11-2019 11:41 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

265 X provincies in notitie woningbouw.msg 5-11-2019 11:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

266 RE: Vandaag aanleveren 5-11-2019 14:22 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

267 Re: Notitie woningbouwmaatregelen nieuw 5-11-2019 14:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e

268 RE_ vragen DG conceptnotitie LNV.msg 5-11-2019 14:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

269 tekst.msg 5-11-2019 15:04 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

270 RE_ Vandaag aanleveren  (142).msg 5-11-2019 15:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e

271 RE  X  graag commentaar (8).msg 5-11-2019 15:51 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

272 maatregelen genoemd in de notities beweiden en bemesten 5-11-2019 22:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

273 Notitie besproken met minister en Jan Kees.msg 5-11-2019 22:50 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

274 Re: Via e-mail verzenden: 191105stukken tbv morgen 6-11-2019 08:03 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

275 Re: Via e-mail verzenden: 191105stukken tbv morgen 6-11-2019 08:07 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

276 FW_ Snelle actie nodig - optie VNO_NCW (226).msg 6-11-2019 08:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

277 vergunningplicht Habitatrichtlijn.msg 6-11-2019 15:21 E-mail Deels openbaar 10.2.e

278 X openbaar maken van doorrekening RIVM.msg 6-11-2019 19:11 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

279 RE: seizoenspatroon bouwvergunningen 6-11-2019 19:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e

280 RE  Aanjaagteam.msg 7-11-2019 18:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

281 RE  begrip 'gerealiseerd' (69).msg 8-11-2019 10:45 E-mail Deels openbaar 10.2.e

282 RE: depositiedata 2017 RIVM per gebied 8-11-2019 11:29 E-mail Deels openbaar 10.2.e

283 FW  notitie salderingsbank   (34).msg 8-11-2019 15:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

284 Antw: presentatie RIVM van 8 november 8-11-2019 18:46 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

285 Re: presentatie RIVM van 8 november 8-11-2019 21:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

286 RE  notitie depositieregistratie woningbouw 081119v1 pwm.msg 9-11-2019 07:47 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

287 Fwd: laatste punten notitie "drempelwaarden" 9-11-2019 09:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

288 Re  presentatie RIVM van 8 november  (82).msg 9-11-2019 14:55 E-mail Deels openbaar 10.2.e

289 Re  X  Zie hierna.msg 10-11-2019 11:03 E-mail Deels openbaar 10.2.e

290 FW  Noodwet nationale veiligheid en MT- contacten IenW X.msg 10-11-2019 18:12 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

291 RE  Intern en extern salderen en voorkeursrecht (99).msg 11-11-2019 12:47 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

292 draagvlaktoetsing.msg 11-11-2019 12:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

293 RE  Intern en extern salderen en voorkeursrecht (103).msg 11-11-2019 13:42 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

294 RE  Intern en extern salderen en voorkeursrecht (104).msg 11-11-2019 13:47 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

295 Fwd_ Voorstel voor _regels_ voor gebruik Depositieregistratiesysteem (49).msg 11-11-2019 17:32 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

296 RE_ 191111 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN.msg 11-11-2019 18:40 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

297 Re  Intern en extern salderen en voorkeursrecht (119).msg 11-11-2019 19:09 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

298 RE  Doorst  presentatie stikstof aanvullende vragen 11 nov pptx.msg 11-11-2019 23:26 E-mail Deels openbaar 10.2.e

299 RE  Autonome ontwikkelingen betrekken in de passende beoordeling (69).msg 12-11-2019 09:11 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

300 RE  Autonome ontwikkelingen betrekken in de passende beoordeling.msg 12-11-2019 09:12 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

301 FW  Doorst  presentatie stikstof aanvullende vragen 11 nov pptx.msg 12-11-2019 09:38 E-mail Deels openbaar 10.2.e

302 stikstof.msg 12-11-2019 15:56 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

303 Re: Tabel brief: akkoord? 12-11-2019 22:07 E-mail Deels openbaar 10.2.e

304 RE: Tabel brief: akkoord? 12-11-2019 22:10 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

305 RE  Tabel brief  akkoord .msg 12-11-2019 22:25 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

306 Antw: Tabel brief: akkoord? 12-11-2019 22:41 E-mail Deels openbaar 10.2.e

307 RE  Intern en extern salderen en voorkeursrecht (145).msg 12-11-2019 22:51 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

308 RE  Terugkoppeling gesprek RvS gistermiddag .msg 13-11-2019 08:59 E-mail Deels openbaar 10.2.e

309 RE  aanvraagvereisten voortgang.msg 13-11-2019 13:12 E-mail Deels openbaar 10.2.e

310 RE_ wensen DRS Woningbouw tav Aerius opdracht (3).msg 13-11-2019 14:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e

311 RE_ 191112 REDENEERLIJN LANGE TERMIJN vs2.msg 13-11-2019 20:14 E-mail Buiten reikwijdte

312 Re  CONCEPT GRT-Regering-LNV-32670_ongeredigeerde versie (002).msg 13-11-2019 20:49 E-mail Deels openbaar 10.2.e

313 FW_ vergunningplicht natuurherstel.msg 18-11-2019 09:22 E-mail Deels openbaar 10.2.e



314 FW  Suggestie voor maatregel (40).msg 18-11-2019 14:38 E-mail Deels openbaar 10.2.e

315 FW  Suggestie (39).msg 18-11-2019 14:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e

316 FW_ Uitvraag rivm.msg 18-11-2019 14:39 E-mail Deels openbaar 10.2.e

317 Fwd: Suggesties voor maatregelen 18-11-2019 15:05 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

318 FW  Suggestie voor maatregel (38).msg 18-11-2019 15:27 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

319 FW  Suggestie.msg 18-11-2019 15:28 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

320 Suggesties EZK voor maatregelen LNV.msg 18-11-2019 15:30 E-mail Deels openbaar 10.2.e

321 RE_ Inventarisatie data Handreiking Ecologische Onderbouwing.msg 18-11-2019 16:57 E-mail Buiten reikwijdte

322 RE_ Inventarisatie data Handreiking Ecologische Onderbouwing (25).msg 18-11-2019 17:15 E-mail Buiten reikwijdte

323 FW  Suggesties voor maatregelen.msg 18-11-2019 20:49 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

324 RE  Stukken voor strategische sessie TK brief LNV Beleidsteam 19 nov  .msg 18-11-2019 21:47 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

325 RE_ Plan van aanpak dekenredenering (69).msg 19-11-2019 10:28 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

326 RE_ Uitvraag rivm.msg 19-11-2019 10:59 E-mail Deels openbaar 10.2.e

327 DRS aanpassing .msg 19-11-2019 11:02 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

328 RE  DRS aanpassing .msg 19-11-2019 11:18 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

329 RE_ nieuwe rapportage.msg 19-11-2019 11:26 E-mail Buiten reikwijdte

330 top 5 maatregelen ( we hebben er 6) + lijst deelnemers IenW 19-11-2019 11:29 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

331 Aangepaste Uitvraag rivm.msg 19-11-2019 11:53 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

332 RE_ Inventarisatie data Handreiking Ecologische Onderbouwing (5).msg 19-11-2019 11:56 E-mail Buiten reikwijdte

333 RE_ Inventarisatie data Handreiking Ecologische Onderbouwing (6).msg 19-11-2019 12:06 E-mail Buiten reikwijdte

334 RE_ VGR.msg 19-11-2019 12:24 E-mail Buiten reikwijdte

335 RE   Register.msg 19-11-2019 12:57 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

336 toetsen en meer .msg 19-11-2019 15:18 E-mail Buiten reikwijdte

337 Re: Top 5 maatregelen EZK tbv doorrekening en apart verzoek mbt Urgenda 19-11-2019 15:34 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

338 Re_ Register.msg 19-11-2019 17:12 E-mail Deels openbaar 10.2.e, 11.1

















Dit als wat achtergrond.

Groet,

Waarnemend MT-lid

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

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-

M 06 

@minlnv.nl

Van: Pieterman, V.G. (Vera)

Verzonden: dinsdag 16 juli 2019 10:47

Aan:  < @minlnv.nl>; @bij12.nl' < @bij12.nl>

CC: @minlnv.nl>; SecretariaatWarmte&Ondergrond

<SecretariaatWarmte&Ondergrond@minezk.nl>

Onderwerp: RE: kennismaking

Hoi,

Ik heb ondertussen een afspraak gemaakt met . Donderdag om 11.15-12.00, op het ministerie. 

regelt een zaaltje en aanmeldingen.

 neemt nog een collega mee, waarvan ik de naam niet onthouden heb, maar die gaat over AERIUS.  of

zo?

Wil er iemand van jullie aanschuiven? @ , jij misschien vanuit inhoud en dat je kennelijk ook AERIUS in je lijn

hebt?

Het is vooral een kennismaking, dus wat er speelt aan financiering ed hoeft nu niet besloten te worden. Prima

natuurlijk als ze het opbrengen.



Groet Vera

Van: 

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 15:40

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

CC: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: kennismaking

Dag Vera,

Ja, zeker. RIVM is belangrijk. En zoals ik van de week zei: je scoort punten door op korte termijn met ze te gaan

praten.

Groet,

Waarnemend MT-lid

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

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-

M 06 

@minlnv.nl

Van: Pieterman, V.G. (Vera)

Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 14:01

Aan: @minlnv.nl>

CC: @minlnv.nl>

Onderwerp: FW: kennismaking

Hoi Lyda, wat denk jij, is het handig hem te spreken?

Groet Vera



Van:  @rivm.nl>

Verzonden: donderdag 11 juli 2019 16:18

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

CC:  < @rivm.nl>

Onderwerp: kennismaking

Geachte mevrouw Pieterman, beste Vera,

Als ik goed geinformeerd ben, bent u de nieuwe programmadirecteur Stikstof.

Ik mail u als Centrumhoofd Milieukwaliteit. Binnen dit centrum wordt de monitoring van de fysieke omgevingskwaliteit

gedaan. Een onderdeel daarvan is de monitoring en kennisontwikkeling rond stikstof en de ontwikkeling en het beheer

van het Aerius-instrumentarium.

Ik zou graag morgen even met u bellen en afstemmen of een korte kennismaking binnenkort mogelijk is.

met vriendelijke 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 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



































































Geen probleem, daar ben ik voor.

Wat betreft de juridische gevolgen.

Optie 1 kan overeenkomstig de huidige jurisprudentie, maar draagt niet bij aan de doelstelling van vermindering van

de stikstofdepositie 

Optie 2 kan ook, het is ook niet onredelijk om gelet op de schaarse stikstofruimte en de natuurdoelen te vragen eerst

in eigen huis oplossingen te zoeken als je wilt uitbreiden. De optie zal vanuit de bescherming van het eigendomsrecht

wel eerder discussie geven, maar de redenatie is dat je op zich niets afpakt en de ruimte gewoon gebruikt kan worden.

Een probleem met de 2-jaarstermijn zie ik niet zo snel. De bevoegdheid (niet plicht) in de wet en de beleidsregels van

provincies zijn gekoppeld aan een PAS die niet meer bestaat, dus die regels hebben momenteel ook geen gelding.

Groet,

Van: 

Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 11:43

Aan: @minezk.nl>

CC: @minlnv.nl>

Onderwerp: Juridische vraag

Hallo ,

Ik blijf je lastigvallen met juridische vragen die snel een antwoord nodig hebben. Even een context: de werkgroep

toestemmingsverlening zonder PAS heeft (zie ook bijlage) voor intern salderen een aantal mogelijkheden uitwerkt.

Enerzijds de richting:

Richting 1. Interne saldering vindt plaats conform bestaande voorwaarden en jurisprudentie, zonder aanvullende

regelgeving of eisen.

Richting 2. Aan interne saldering worden, via beleidsregels of anders, nadere regels gesteld.

De nadere regels kunnen bijvoorbeeld afromen zijn, om te zorgen voor een feitelijke daling. 

Ik vraag dit, aangezien de Interbestuurlijke Commissie een schriftelijke ronde wil doen bij bestuurders om intern

salderen zonder verdere regels weer mogelijk te maken op korte termijn. Ik wil hierbij ook zeker weten dat we op

juridisch gebied de juiste dingen opschrijven, voordat een besluit genomen wordt.

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

11.1

11.1



06

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.













Onderstaand de boodschap over de 0,00 die ik gister einde dag van  kreeg.

Groet,

MT-lid

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

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

D-passage, 4e etage

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

T 070-

M 06 

@minlnv.nl

Van: 

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 17:22

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: 0,00 gaat lukken

,  

 

  

Dit is inmiddels met Vera e.a. besproken en met RIVM. 

.  is hun contactpersoon.

Groeten,

11.1
11.1

11.1





Onderwerp: Concept oplegnotitie

Hoi Vera en ,

Hierbij een concept oplegnotitie. Ik heb dit geprobeerd toe te schijven naar een te verwachten korte bespreking in

MCRS verband, 

 maar na jullie reactie met

Johan en Donne te delen (eventueel ook met ), zodat het morgen uiteindelijk mee kan naar de minister.

Groet,

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

Regio portefeuille LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

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

T 06 – 

@minez.nl

11.1
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