
5 1 2e ^
5 1 2e

^ 5 1 2e | DGWB[| 5K1 2e |@minienw nl1

obwB^ 5 i ^@minienw nl1 1 5 i 2l | PGWBlI 5] i 2e |@minienw nl1

DGWB

To

Cc

5 {1 2eFrom

Sent Thur 11 12 2020 10 07 39 PM

Subject RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting
Received Thur 11 12 2020 10 07 40 PM

Hoi I 5 l 2e 1^
Er is wel vervanging toegestaan als ik iiiet kan gaa43 1 2e in mijn plaats Punt is dat hij deze keer ook niet kan afspraak is

er laat ingezet

Het lijkt mij inderdaad slim en efficient om de voorbereiding door dezelfde groep te laten doen als voor de IBO

Dank en groet

5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nlVan

Datum dinsdag 10 nov 2020 3 18 PM

Aan

Kopie

Ondefwerp Kn SLanuijeelikomst studiegroep ruimtelijke iririchting

5 1 2e I DGWB 5 1 2e [@minienw nl

GWB | 5 1 [2e |@miuienw nl 5 1 2e DGWB j 5 1] 2e |@TTiinieuw ul5 1 2e

Ja dat pak ik op Ik begrijp uit die mail en jouw verzoek dat er geen vervanger is toegestaan alleen schriftelijke reactie kan

worden toegezonden Die zal ik voorbereiden

Ter informatie

In het verlengde hiervan Vandaag een startbijeenkomst gehouden met een beoogde brede strategische werkgroep
DGWB en leefomgeving die verschillende sporen rondom ruimte IBO strategisch agenderen Denktank en Studiegroep

ruimtelijke inrichting gaat ondersteunen vanuit verschillende DGWB belangen Uiteraard in oprichting afstemming met

diverse MT leden vindt nog plaats
lenW breed heb ik nog geen apart netwerk opgetuigd voor deze studiegroep ruimtelijke inrichting Idealiter laat ik dit via

de lenW werkgroep IBO lopen Voor deze eerste ronde verwacht ik die in ieder geval in te zetten

Groet

5 1 2e

5X1 2e | DGWB 5 1 2e |@minienw nl

Verzonden maandag 9 november 2020 23 23

5 1 2e DGWB 5 l 2e @minienw nl

CC| 5 1 2e |dgWB ^ 5 l] 2e |@minienw nE

Onderwerp FW startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

Van

Aam

Hoi I 5 1 2e 1^
Vervelend dat ik de eerste keer al meteen niet echt niet kan

Er komen stukken verzoek daar wel even naar te kijken zie onder

Groet

5 1 [2e | d 5 1 [2e t@minlnv nl

Datum maandag 09 nov 2020 2 10 PM

Aan

DGWB d 5 l 2e Sminienw nl

291614

Van

5 K5 l 2ej ~|d 5 1 2e [@minbzk iil 5 l 2e did 5 1K2e |@minlnv nl J ]5 1 2e

iKIRF BBVld 5 b 2e ^infin nl 5 1 2e l@wuT nr5 1 2s

0001



1 5} 1 2e |@wur nl I 5 1 2e |@WUR nl | SXIX^e |@WURJil FTsKI K2e [@rabobaiik^nl | 2e [@rabobank iiL

5Kl tespaarsaam nu’ S| l ^spaarsaam nii |5 l 2e||f^staatsbosbeheer nl ^K l ^4j@staatsbosbeheer nl |^ l ^« i^strootman net

^ 1] 2festrootman net 5 1 2e @hotniail com f~ 5K1 2e |@hotmail com 5 1 2e @icloud com 5 1 2e |@idoud com

Kopie | 5 1 2e H 5] 1 2e |@riiksoverhdd nl J 5 1 2e 5 1 2e [@pbl ni 5 1 2e j
5 lX26 ^^minbB J 5 1 2e

^^

Onderwerp startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

1@riiksoverhdd nl5 1 2e

Beste alien

Helaas is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn een tijdstip te vinden om met alle deelnemers aan de Studiegroep
ruimtelijke inrichting een startbijeenkomst te houden A s vrijdagochtend 09 00 uurkwam ais reiatief gunstigste moment uit de

datumprikker naar voren vandaar dat de knoop is doorgehakt om dan met wie kunnen een aftrap te houden uiteraard met de

bedoeling dat wie verhinderd zijn wel zo goed mogelijk betrokken worden

U ontvanqt in de loop van deze week naar verwachting woensdag een agenda voor de startbijeenkomst en het startdocument

dat o i v I is voorbereid om te bespreken Daarnaast zult u de link ontvangen om de digitale bijeenkomst te kunnen

bijwonen Degenen die er vrijdag niet bij kunnen zijn wordt gevraagd zo mogelijk van te voren over de mail op deze stukken te

reageren en ook hun eerste gedachten te delen over hoe zij hun eigen rol binnen de studiegroep zouden wiiien invullen

Met vriendeiijke groet namens | 5K1 2e ]

5K1 2e [

Dit bericht kan inforaiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u

niet de geadresseerde bent of dit bericht abiisievelijk 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

veizenden 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

291614 0001



5 1 2e II n0V2el| 5 1 2e | DGWB[
5 i 2e I@minienw nl1

I DGWB

Thur 11 12 2020 10 56 09 PM

]@nninienw nl]5 1 2eTo

Cc 5K1] 2e

5 {1 2eFrom

Sent

Subject FW naar | 5 l 2e RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting
Received Thur 11 12 2020 10 56 11 PM

Hoi I 5 1 2e

Dank voorjouw reactie en analyse mail

Ik heb op basis van jouw voorzet onderstaande reactie gestuurd
Het lijkt me goed het volgende overleg even met jou en ii i 2kamen voor te bespreken
Groet

5 1 2e DGWB 5 1 2e |@minienw tiLVan

Datum donderdag 12 nov 2020 10 53 PM

Aan

Onderwerp RE naar| | re startbijeenkomst studiegroep mitntelijke inrichting

5 1 2e | | 5 1 2e |@minLnv nL

BestgfOK^e

Het spijt mij dat ik morgen niet bij het startgesprek aanwezig zijn De onderzoeksvraag samen doorleven en aanscherpen is

belangrijk Het is lastig de gestelde vragen te beantwoorden zonder de dialoog van de startbijeenkomst

Ik onderschrijf de inbreng zoals die door

benadrukken om zo gericht mogelijk toe te werken aan concrete en bruikbare beleidsopties Ten aanzien van de deskundigen is

een groot aantal mensen te noemen te overwegen Ik zou daarin voor nu alleen in overweging willen geven een van opstellerjs
van de WUR studie Nederland 2120 te betrekken vanwege de Integrale benadering en het daarin gekozen Is

Met vriendeliike groet
5 1 2e

5 1 2e Is verwoord Aanscherping van de scope en focus zou ik willen

Van 5 1 2e I d 5 d 2e j@minLnv nL

Datum woensdag 11 nov 2020 2 11 PM

Aan

DGWB j 5 1 2e |@minienw nl 5 1 2e | IRF BBV j 5 1 2e |@minfin nl 5 1 2e |@wur nl

5 1 2e |@wur nl | 5 1 2e ]@WUR nl | 5 1 2e |@wURml J 5 1 [2e [@rabobank^nl | t5 1 2e [@rabobank nL

5|i 1 4@Spaarsaam nutSj 1 ^f sriaarsaam nii |^ 1 2e||i^^atsbosbeheer nl d^ 1 24jS staatsbosbeheer nl i^ 1 2ttB Strootnian net

i4 1 2testrootman net I 5 1 2e |@hotmail com’ | 5 1 2e |@hotmail com | 5 1 2e |@idoud com’ 5 1 2e ]@icloud com
Kopie | 5 1 2e | | 5 1 2e |@riiksoverheid nl 5 1 2e |@pbl nl j 5 1 2e |@pbl nl J 5 1 2e |

5 1 2e 1@minbzk nl | 5 1 2e

d 5 1 2e |®minlnv nl I 5 1 2e |j~ 5 1 2e

5 1 2e 5} 1 2e 5 1 2e 5 1 2e fS minlnv nl 5 1K2e@minbzk nL

5 1 [2e |@riiksoverheid nl J
N SKI 2e |@minlnv nl 5 1 2e | 5 1 2e I@minb7k nl

M^Kb 2eW minezk nl

gxixy5 1 2e

5 1 2e i 5 1 2e |@minezk nl 5 1 2e

Onderwerp naar| 5 l 2e re startbijeenkomst siueiegroep ruinii elijke inrichting

Beste leden van de Studiegroep ruimtelijke inrichting

Bijgevoegd treft u een agendavootrstel voor de startbijeenkomst van de studiegroep a s vrijdagochtend 09 00 10 30 uur

Ter orientatie en inspiratie treft u tevens een achtergrondnotitie aan die met inbreng van medewerkers van LNV en BZK is

opgesteld

Degenen die vrijdagochtend verhinderd zijn worden van harte uitgenodigd vast per mail te reageren op de agenda en de daarin

gestelde vragen

291610 0002



Met vriendelijke greet namens 5 1 2e

~

5 1 2e [

5 1 2eVan

Verzonden maandag 9 november 2020 14 10

Aan | 5 1 2e ©minbzk nl 5 1 2e

©minienw nl

5 1 2e l@wur nl 5 1 2e |g»wur nl | 5 1 2e | S wUR nl ^ 5} 1 2e |@wUR nl

5 {1 2e @rabobank nN^ 1 2@spaarsaam nu ^ spaarsaam nu 5K1 2e @staatsbosbeheer nr

t5 1 2e g staatsbosbeheer nl 5 1 2eja strootnnan net ^5 1 2^g strootman net 5 1 2e @ hot mail com

5 l 2e @hotmail com 5 1 2e @icloud com 5 l 2e @icloud com

CC | 5 l 2e ~f ^ 5 l 2e | g rijksoverheid nl | 5K1 2e | g pbl nl’^ 5K1 2e ]@pbl nl 6 1 2e

@rijksoverheid nl

5 1 2e I ^ 5 1 2e |@minlnv nl

5 1 2e giminfin nr 5 1 2e ginninfin nl

5 1 2e l@rabobank nr

|@minbzk nl

@minienw nl5 1 2e S 1 2e

1 5 l 2e |@minbzk nl 5 l 2e

Onderwerp startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5 1 2e

Beste alien

Helaas is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn een tijdstip te vinden om met alle deelnemers aan de Studiegroep
ruimtelijke inrichting een startbijeenkomst te houden A s vrijdagochtend 09 00 uurkwam ais reiatief gunstigste moment uit de

datumprikker naar voren vandaar dat de knoop is doorgehakt om dan met wie kunnen een aftrap te houden uiteraard met de

bedoeling dat wie verhinderd zijn wel zo goed mogelijk betrokken worden

U ontvanqt in de loop van deze week naar verwachting woensdag een agenda voor de startbijeenkomst en het startdocument

dat o i v 5 1] 2e | js voorbereid om te bespreken Daarnaast zult u de link ontvangen om de digitale bijeenkomst te kunnen

bijwonen Degenen die er vrijdag niet bij kunnen zijn wordt gevraagd zo mogelijk van te voren over de mail op deze stukken te

reageren en ook hun eerste gedachten te delen over hoe zij hun eigen rol binnen de studiegroep zouden wiiien invullen

Met vriendeiijke groet namens | 5 1 2e ]

5 1 2e [

Dit bericht kan infomiatie 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

veizenden 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

291610 0002



DGWBlI 5 1 2e I@minienw nl1 5 l 2e 5 l j 5 l 2e

DGWBlI 5 i 2e 1 g^enw nl]
^^

To 5 1 2e

DGWBlI 5 1 2e |@minienw nl1

DGWB

Fri 11 13 2020 5 57 52 PM

Subject RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting
Received

Cc
5 1 2e

From

Sent

Fri 11 13 2020 5 57 53 PM

Nee dat staat niet in het NWP

Groet

5 C1 2e

Van [
Verzonden vrijdag 13 november 2020 16 20

DGWB

DGWB 5 1 2e | g nninienw nl

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

GWB 5 1 2e5 1 f2e @minienw nl

5 1 2e 5 1 2e @minienw nlAan

CC 5} 1 2e

Zo goed zit ik nog niet in teksten NWP ® i 2OTat hebben jullie daar over gezegd

DGWB 5 1 2e5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 13 november 2020 16 17

Aan DGWB ^ 5 1 2e |@minienw nl

DGWB 5 1 2e @minienw nl

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5] 1 2e

CC 5 1 2e

Ik wacht check af Relevante input Hoe zit dit in NWP Zit daar ook een soort winstwaarschuwing in

DGWB 5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 13 november 2020 15 49

DGWB | 5 1 2e l@minienw nl

DGWB 5 1 2e g minienw nl

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5 1 2e

5 1 2eAan

5 1 2eCC

Hoi 5 1 2e

Ik heb nog een aanvulling Ik heb net met 5 1 2e ^esproken Dus dat is fijn

maar het team is dusdanig belast dat deelname aan deze werkgroep lastig is Ik heb daarom aangeboden dat ik vanuit mijn eigen

kennis over landelijk gebied ook meedenk over zoetwaterissues en dat i^ i 2jtybij trek als er volgens mij echt heel strategische

zaken voor zoetwater aan de orde komen

buiten verzoek

Dat levert voor nu ook een inhoudelijke aanvulling op

Voor het DP Zoetwater een MKBA is gedaan waar eigenlijk alle maatregelen met een positief saldo uitrollen MAAR er is ook

gebleken dat deze maatregelen onvoldoende zijn om de structurele verdroging en de problemen voor de natuur die daardoor

ontstaan op te lessen Dit laatste kan alleen als ook het landgebruik structureel anders wordt ingevuld Denk daarbij aan het

verbieden van grondwateronttrekkingen voor de landbouw beeindiging van landbouw op bepaalde plekken etc Dat is natuurlijk

best heftig maar het zou wel heel goed zijn als dit in een van de beleidsopties wordt meegenomen Daarbij komt da^ l 2^bk

aanwijzingen heeft dat een deel van de huidige maatregelen {die dus positief scoren in de MKBA denk aan druppelirrigatie

onderwaterdraingage en dat soort zaken desinvesteringen kunnen zijn als het landgebruik structureel wordt aangepast Dat blijkt

nu echter niet omdat de MKBA en het huidige beleid van LNV vooral uitgaan van het huidige landgebruik Als je dus een

beleidsoptie rondom stikstof en klimaatverandering wilt vormgeven dan is het dus verstandig om daarbij een structurele

verandering van het landgebruik in uit te werken die de verdroging kan opiossen Deze pakt naar verwachting ook zeer gunstig uit

voor het stikstof probleem

zeg ik het zo goed^ 1 2^

Wat mij betreft delen we deze inhoudelijke aanvulling zo ook nog even metde bredere groep na korte check vai i^

291615 0003



Groete^ 5 1 ^

DGWB | 5 1 2e

Vpr7nnHpn vriiriag 1 ^ nnypmhpr 2020 11 48

5 1 2e

5 dH2e ^minienw nlVan

DGWB 5 1 2e ^minienw nlAan

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

© helpt zeker

Van 5 1 2e DGWB 5 1 2s ^minienw nl

Verzonden vrijdag 13 november 2020 11 46

Aan 5 1 2e J DGWB 5 l 2e | minienw nl | 5 l 2e | DGWB 5 l 2e |@minienw nl

DGWB 5 1 2e ^minienw nl

@minienw nl [

DGWB | 5 l 2e |^minienw nl

CCj 5 1 2e DGWB j 5 1 2e |gpminienw nl | 5 1 2e DGWB | 5 1 2e

5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5 1 2e DGWB5 1 2e

IdGMo^ 5 1 2e5 1 2e5 1 2e 5 1 2e^minienw nb

@minienw nl 5 i 2eJ

Hoi 5 1 2e

Ik heb vorige week de start van het kernteam NPLG meegemaakt {zit ik nu in er gaat een koppeling met het programme stikstof

gemaakt worden vanuit NPLG maar hoe is {voor mij nu niet duidelijk hebben we volgende week in den brede een gesprek over

{ook over koppeling met andere programme s Op het programme Stikstof heb ik nog onvoldoende zicht wat er precies speelt

Maar voor de lange termijn zou wat mij betreft moeten gelden dat klimaatverandering een grote driver is om ruimtelijk functies

aan te passen Als je het dan puur economisch bekijkt dan gaan bepaalde landbouwgebieden minder gunstig worden door

vernatting en verzilting die niet meer tegen te houden is Het zou heel goed zijn al dear een beleidsoptie over wordt gemaakt

waarin de stiktstof opgave wordt meegenomen omdat de aanpassing van landbouwpraktijk en of functie verandering van

landbouw in natuur of recreatie enorm kan bijdragen aan opiossing van de stikstof problematiek Zou mooi zijn als daar een

doorrekening van komt En het sluit inhoudelijk denk ik mooi aan op het pleidooi vatfKI^^m iemand van de WUR te betrekken

die met NL2120 bezig is geweest

Ik hoop dat dit helpt

Groeterj ^lK2e |

DGWB 5 1 2e5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden vrijdag 13 november 2020 11 05

Aan 5 1 2e5 1 2e DGWB j 5 1 2e | S minienw nl DGWB 5 1 2e @ minienw nl 5 1 2e

|@minienw nl5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e0GWB I DGWB

@ minienw nl j 5 1 2e5 1 2e DGMo 5 1 2e@minienw nl 5 1 2e

DGWB^ 5 1 2e |@minienw nl

5 1 2e DGWB 5 1 2e ^minienw nl C5 1 2e

5 1 2e ^GWB | 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp FW startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

DGWB 5 1 2e ^minienw nl 5 1 2eCC

Ha alien

Ter info mijn eenste analyse van de onderzoeksopzet hierondert5| 1 2^eeft bijgevoegde mail venstuurd met een wat

merkwaardig onderwerpveld Mijn zorg zit in overlap van veel trajecten die met hetzelfde bezig zijn in het kader van het

landelijk gebied En mijn zorg zit in wat nog onvoldoende in de NOVI is uitgewerkt hoe gaan we metde randvoorwaarde stikstof

om Dat we dat moeten is verwoord Maar NOVI beantwoord volgens mij niet hoe en daar zit m i beleidsvrijheid Nu die richting
nog ontbreekt kan je mogelijk eindeloos beleidsopties verkennen Of valt dat mee naar jullie inschatting Een paar vragen

hierbij
Is dat ook wat we in dit kader willen Net als minfin stelt zoveel mogelijk opties verkennen

Waarzou wat jullie betreft de toegevoegde waarde moeten zitten

Helpt die toegevoegde waarde in de afbakening van het onderzoek

Kan je de beleidsopties landelijk verkennen of kan dit alleen maar gebiedsgericht worden aangevlogen Zo ja Hoe betrekken

we dat andere schaalniveau dan in het gesprek van de studiegroep

291615 0003



algemeen Welke experts praktijkdeskundigen zouden moeten worden betrokken wat jullie betreft

DG stikstof pakt met 3 sporen de problematiek op ik dacht korte termijn lange en wetgeving] Nationaal programma Landelijk
Gebied heeft ook stikstof in scope in combi met andere opgaven vgl motie Stikstof is wel de allesbepalende factor is mijn

verwachting Juist daar een stap vender op komen is noodzakeiijk Maar hoe dat te realiseren Hoe zouden we deze studiegroep
siim kunnen inzetten Zouden juliie hierover juiiie gedachten wiiien laten gaan

Maandag in de lenW werkgroep IBO RO wil ik verkennen of die greop geschikt is voor afstemming of dat er een specifieker lenW
breed teami in het ieven moet worden geroepen

@1 5Xl 2e7|ik benader jou toch nog maar even gisteren met^ 1 2^erkend Hijgaatdit niet doen

Groet

l 5 1 2e

pGWB
Verzonden donderdag 12 november 2020 22 08

DGWB^ 5 1 2e

CC 5 1 2e | DGWB ^ 5 1 2e |@minWw ni

Onderwerp RE naar 5 1 2e re startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

Van 5 1 {2e

5 1 2e DGWB 5 1 2e g minienw ni@ minienw niAan 5 1 2e

Ik heb de stukken net bestudeerd Ik ontving ze pas vanmiddag Niemand binnen lenW noch DGWB reageerde echt inhoudeiijk
op deze korte termijn Inhoudeiijk heb ik zeif geen kennis op stikstof natuur iandbouw Er zitten voor een ieek mooie

bouwstenen in maar ook duidelijk is de breedte van het onderwerp Dat brengt mij tot de volgende annotatie

Focus aanbrengen is ook mijn beiangrijkste verzoek NOVI vormt ook in dit onderzoek het vertrekpunt Het is onmogelijk om
binnen dit tijdpad voor heel Nederiand het door NOVI gewenste maatwerk opgave en gebiedskenmerken centraal te bieden op

korte en iange termijn in dit onderzoek in temnen van opties en doorrekenen Het is beiangrijk duidelijk te maken waartoe

NOVI in het licht van vooriiggend vraagstuk toe oproept Welke nationale belangen en beleidskeuzen te borgen Waar zit rol rijk

systeemverantwoordelijk resultaatsverplichting Dat geeft al meer houvast en dat ontbreekt in het rapport

Het werken met waardenorientatie om opties politiek te duiden vind ik geen gekke gedachte Ik mis echter de waarden die de

studiegroep wil hanteren bij het onderzoek Is dat puur beleidsinsteek NOVI en doorleven we die allemaal hetzelfde Komen we

dan uit op een zelfde scope focus of is er piek voor gedachten over minder dieren bijv zo n heilig huisje waar onderzoek zegt
ruimte voor te wiiien bieden Of laten we juist dat aan de poltiek

Volgens mij kan je onderstaande mail van Min Fin ondersteunen Ik onderschrijf bij min fin met name 2
^

en 3^ gedachtestreepje
Ik zou de eerste wiiien beperken tot beleidsopties bij een top 5 of x waar opgave urgent is en serieuze hindernissen zijn om tot

goed resultaat te komen wat goed dan ook is en daar zit ook wel een addertje in de formulering in het rapport Dat zou ook in

de sleutel gezet kunnen worden om onze rijksrol te pakken maar dan kom je naadloos op de vraagstelling in het IBO En ook

dat selecteert nog niet uit Daarvoor is het pallet aan opgaven te breed in het landelijk gebied

Wat nog mist vanuit NOVI geredeneerd in de analyse is het gebiedsgerichte schaalniveau Het is niet ondenkbaar casuistiek

gebiedsgericht concentratie grootschalige Iandbouw of naar kenmerken van een gebied hoge zandgronden te benaderen Zo

kunnen specifieke concrete urgente opgaven mogelijk terugvertaald ook breder perspectief op gebrek aan stuurkracht bieden

Daarna kan je m i pas doordenken op vragen als welke opties en doorrekenbaarheid van de optie Hierop kreeg ik wel mee

dat we als lenW ooit op de vraag welke kosten peilverhoging Ijsselmeer met zich brengt allerlei beleidsinvullingen en

maatregelen hebben bedacht die grotendeels niet in onze bevoegdhedensfeer lagen en die vervolgens doorrekenden Dit leidde

niet tot het goede gesprek Vraag is dus of je dit uberhaupt moet wiiien De motie vraagt het wel dus

navoigbaarheid framing verwachtingenmanagement is beiangrijk

Er is een oproep om creatief en bepaalde mate onthecht te kunnen denken En er wordt gevraagd naar jouw rolopvatting in

deze M i hangt dit ook samen met de te kiezen scope en focus Ik heb toch het gevoel dat je ook Min lenW vertegenwoordigt
Je zit er toch niet op persoonlijke titel

Ik stel voor dat je bijgevoegde mail in reactie op de mail van fin verstuurd Meer kan ik er jammer genoeg nu niet van maken

Ik zal in de IBO lenW voorbereidingsgroep verder verkennen hoe wij tot aanscherping focus wiiien komen

Goedenavond

Ook ik kan helaas morgen niet bij het startgesprek aanwezig zijn Ik onderschrijf onderstaande punten vanuit MinFin De

onderzoeksvraag samen doorleven en aanscherpen is noodzakeiijk De eerstvolgende keer zou het wat mij betreft over scope en

focus moeten gaan De gestelde vragen zijn ook beter vanuit aangebrachte focus goed te beantwoorden

291615 0003



Groet

DGWB 5 1 {2eVan

Verzonden donderdag 12 november 2020 21 08

Aan | 5 1 2e |DGWB | 5 lK2e ~|@rnlnienw nl

Onderwerp FW naar| 5 0 2e re startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5 1 2e @minienvvjTl

5 1 2e DGWB ^ 5 1 2e Sminienw nl

Ter info

@5 i 2eii]f en jij kunnen ook niet naar deze in de agenda’s geduwde afspraak i v m Afspraak morgen ochtend

Groet

S 1 2s

IRF BBvR 5 1 2e |@minfin nlVan 5 1 2e

Datum donderdag 12 nov 2020 1 57 PM

5} 1 2e ] 5} 1 2e [@miiilnv nl | 5 1 2e | | 5K1 2e \ f 5} 1 2e n@minbzk til I 5 1 2e [
| 5 1 2en@minlnv nl I 5 1 2e | DGWB |^ 5 1] 2e |@niimenw nl | 5 1 2e |@wuT nl^

5 1 2e |@wur nl | 5 1 2e |@WUR nl T 5] 1 2e |@\TOR i]l 7n5 1 [2e [@rabobaiik ill 5 1 2e [@rabobank iiL

5|i 1 ^spaarsaam nu 5j 1 ^spaarsaani nii |^ 1 2e||^staatsbosbeheer nl ^0 1 2e|iS staatsbosbeheer nl j ^ 1 2t@strootman net

t4 i ^i@strootman net I
~

5 Q 2e |@hotniail com’ | 5 l 2e |@hotmail com | 5 l 2~^@icloud com’ ^ l 2e |@idoud com

Kopi s T]R«|XlK2^ 5] l 2e |@riiksoverheid nl | 5 l 2e |@pbl nL n^ l 26 |@pbl nl j 10 2e |
5 1 2e 1@mmbzk nl J 5 1 2e

| 5 1 2e |@minlnv nl J 5 1K2e | | 5 1 2e

Aan

^

j5 i pe |@minlnv nl^ 5 1 2e ^ 5 l 2e |@minbzk nl

5 1 2e |@minezk nl 5 {1 2e ^5 1 2e[@mmezk nl

Onderwerp naar 5 1 2e [ re startbijeenkomst stuaiegroep miniteLijke inrichting

@riiksoverheid nl 5X1 2e5X1 2e

5X1 2e

Goedendag

Dank voor de voorbereidende stukken Ik kan morgen helaas niet aanwezig zijn bij de startbijeenkomst Tbv de discussie

morgen hierbij een drietal punten vanuit MinFin

Om met elkaar een zo bruikbaar mogelijk eindrapport voor de formatie te produceren zou het eindproduct o i een divers

pallet aan beleidsopties moeten schetsen waarmee een zo breed mogelijk politiek spectrum kan worden bediend Gezien

de te verwachten budgettaire situatie bij de komende formatie verhogen we de relevantie van ons rapport door ook

budgettair neutrale varianten te schetsen

Zoals ook beschreven in de meegestuurde notitie lopen er al veel trajecten die overlap vertonen met de opdracht van de

studiegroep ruimte Met name het NPLG IBO ruimtelijke ordening en de toekomstverkenning stikstof springen in het

oog Het lijkt venstandig stil te staan bij de wijze waarop we met elkaar borgen dat dit rapport een duidelijke
toegevoegde waarde kent tov deze lopende trajecten Aandacht voor een scherpe inkadering van het onderzoek vooraf is

dan van belang
Ten slotte zouden wij graag en het liefst zo vroeg mogelijk in het proces scherper krijgen welke concrete knelpunten
bedoeld worden in de notitie Dat blijft in deze fase logischerwijs nog wat onduidelijk maar deze snel scherp krijgen zou

kunnen helpen om de focus van het onderzoek verder aan te scherpen

Met vriendelijke groet

5X1 X2e

5X1 2e

5 1 2e 5X1 2e @minlnv nlVan

Verzonden woensdag 11 november 2020 14 12

Aan 5 1 2e 1 ^ 5 1 2e |@minlnv nl I 5X1 2e |
DGWB | 5X1 2e |@minienw nl 5 1 2 | IRF BBV 5 1 2e @minfin nl 5 1 2e @wur nl

5X1 2e @wur nl 5 1 2e @WUR nr 5X1 2e @WUR nl 5X1 2e @rabobank nl

5 1 2e @rabobank nN5 1 2g spaarsaam nu’ 4 ^
^^spaarsaam nu t5K1 ^@ staatsbosbeheer nr

t5 1 2e[|g staatsbosbeheer nl 5X1 2e^strootman net ^ 1 24^strootman net 5 1 2e @ hotmail com

5 1 2e @hotmail com 5K1 2e @icloud com | 5 1 2e |@icloud com

CC 5 1 2e |~^ 1 2e @riiksoverheid nl 5X1 2e | g pbl nr 5X1 2e @pbl nl 5X1 2e

J 5 1 2e

5X1 2e 5X1 2e @minbzk nl

5X1 2e 5X1 2e f5X1 2e[@minbzk nl g riiksoverheid nl 5 1 2e

291615 0003



5 1 2e S minlnv nl 5 1 2e |@minlnv nl 5 l 2e q 5 1 2e l@minbzk nl5 1 2e

5 1 2e |@minezk nl | T5]jl 2e [5 1 ^@tninezk nl

Onderwerp RE startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

5 1 2e

Beste leden van de Studiegroep ruimteli]ke inrichting

Bijgevoegd treft u een agendavoorstel voor de startbijeenkomst van de studiegroep a s vrijdagochtend 09 00 10 30 uur

Ter orientatie en inspiratie treft u tevens een achtergrondnotitie aan die met inbreng van medewerkers van LNV en BZK is

opgesteld

Degenen die vrijdagochtend verhinderd zijn \worden van harte uitgenodigd vast per mail te reageren op de agenda en de daarin

gestelde vragen

Met vriendelijke groet namens 5 1 2e

~

5KD 2e [

5 1 2eVan

Verzonden maandag 9 november 2020 14 10

Aan | 5 1 2e gjminbzk nl’ 5 1 2e

@minienw nl

5 l 2e l@wur nr 5 1 2e |@wur nl | 5 l 2e | S WUR nl | 5 1 2e |@WUR nl | 5 1 2e |@rabobank nl’

5 1 2e g rabobank nN^ 1 2gpspaarsaam nu S|l 1
2^spaarsaam nu t5 1K2e @staatsbosbeheer nr

f5 1 2ei a staatsbosbeheer nl 5 1 2e@ strootman net ^iK1 2^jastrootman net 5 l 2e hot mail com

5 l 2e @hotmail com 5K1 2e @icloud com 5 l 2e ^icloud com

CC | 5 1 26 7H l ^riiksoverheid nl l 5K1 2e | g pbl nl’^ 5K1 2e 1@pbl nl P 5 1 2e

@riiksoverheid nl

5 1 2e I ^ 5 1 2e |@minlnv nl

5 1 2e giminfin nr 5 1 2e |@minfin nl

l@minbzk nl

g minienw nl5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2s 5 1 2e@minbzk nl

Onderwerp startbijeenkomst studiegroep ruimtelijke inrichting

Beste alien

Helaas is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn een tijdstip te vinden om met alle deelnemers aan de Studiegroep
ruimtelijke inrichting een startbijeenkomst te houden A s vrijdagochtend 09 00 uurkwam als relatief gunstigste moment uit de

datumprikker naar voren vandaar dat de knoop is doorgehakt om dan met wrie kunnen een aftrap te houden uiteraard met de

bedoeling dat wie verhinderd zijn wel zo goed mogelijk betrokken worden

U ontvanqt in de loop van deze wfeek naar verwachting wfoensdag een agenda voorde startbijeenkomst en het startdocument

dat 0 1 V 5 1] 2e | is voorbereid om te bespreken Daarnaast zult u de link ontvangen om de digitale bijeenkomst te kunnen

bijwonen Degenen die er vrijdag niet bij kunnen zijn wordt gevraagd zo mogelijk van te voren over de mail op deze stukken te

reageren en ook hun eerste gedachten te delen over hoe zij hun eigen rol binnen de studiegroep zouden wfillen invullen

Met vriendelijke groet namens | 5K1 2e ]

5 1 2e [

Dit bericht kan infomiatie 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

291615 0003



]dgwb5 1 2eVan

Aan DGWB5 1K2e

I 5K1 2el [DGWB

FW terugkoppeling werksessies Studiegroep Ruimtelijke Inrichting d d 15 december

maandag 4 januari 2021 18 23 14

Cc

Onderwerp
Datum

Beste 5 i 2e

Allereerst de beste wensen voor 2021

Korte terugbelden van ochtend discussie 15 december terughalend in mijn hoofd

toelichting gekxegen van | 5 i 2e
op de kaart beelden welke benadering daar

achter ligt en tot welk beeld dat leidt

discussie daar over gevoerd Met name over 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

discussie gevoerd ofje mef 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en5 1 2 i

mogelijke oplossing zou zijn om 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

Was goed en waardevol gesprek

Groet

1 2^

^miiiienw Ti1Van

Datum maandag 04 jan 2021 3 35 PN

Aan [
Onderwerp FW terugkoppeling werksessies Studiegroep Ruimtelijke Inrichting d d 15 december

5 1 2i

] DGWB Stninienw iil5 1 2e5 1 2e

Reactie vantSHESk

met vriendelijke groet

t5 t1 2e

5 fl2e

282201 0004



Van I
^

5 i 2e | dGWB 5 i 2e ~5 minienw nl

Verzonden maandag 4 januari 2021 15 28

Aan [
1 5 i 2i g minienw nl

} DGWB 5 l 2e pminienw nl5 1 2e 5 1 2i

CC ] DGWB | 5 i 2e |minienw nl

Onderwerp RE terugkoppeling werksessies Studiegroep Ruimtelijke Inrichting d d 15 december

5 1 2e

Ha 5 1 2e

Even uit mn hoofd

Een conclusie neem bodem en water als uitgangspunt voor beslissingen over bebouwing
Ook gesproken over de vraag hoe kunnen we als studiegroep met een boodschap komen die

aankomt bij de kabinetsformatie en niet verzuipt in aile andere adviezen Dus wees selectief

De iandbouw kwam ook uitgebreid iangs terwiji die ai in de ochtend besproken was

Ik heb de inspanningskaart aangekondigd die wordt met belangstelling tegemoet gezien
Gri l 24

] minienw nlVan

Verzonden maandag 4 januari 2021 14 00

Aan | 5 i 2i

j 5 i 2er5 minienw ni

CC 5 i 2e DGWB i 5Ki 2e lminienw nl

Onderwerp terugkoppeling werksessies Studiegroep Ruimtelijke Inrichting d d 15 december

DGWB^^5 1 2e

5 1 2e 1 DGWBg minienw nl5 1 2i

Best^pK^ee n |5 1X2e|

Ten behoeve van een nota voor de BSR over de studiegroep Ruimtelijke Inrichting die we deze

week willen maken zou ik graag nog een korte terugkoppeling ontvangen van de twee

werksessies van afgelopen 15 decembei 5| i 2^as erbij in de ochtend over de transitie

Iandbouw en Snxi§ was erbij in de middagoverde verschillende ruimteclaims vanuit ETen

Verstedelijking op het landelijk gebied

Zijn daar bepaalde zaken opgevallen die relevant zijn om te melden in de nota aan de BSR

Hartelijk dank alvast en groeten

En een gelukkig nieuw jaar natuurlijk bijna vergeten

5 1 2e

SXffltlJe 5 |l2e

282201 0004



DGWBlI 5 i 2e I@minienw nl1To

5 i 2e I@nninienw nl1

]DGWB|| 5 l 2e |@minien

5 1 2e 5V1V2d 5 1 2e | DGWB[
DGWBD 5 1 2e

From

Sent

Subject RE Annotatiit^ l 2^SGRI 12 jan
Wed 1 13 2021 9 45 45 AM

Cc 5 1 2e

V nl] 5 1 2e w mjU^ri III IICI IV

5 i 2e I DGWB

Wed 1 13 2021 9 45 44 AM

Received

h^4ki ^

Even een korte terugmelding die ik vat5| 1 2|ekreeg

Ze hebben vooral aandacht besteed aan de terugkoppeling van de drie deelsessies en discussie daarover

Daarna gesproken over hoe verder en wat is een logische aanpak
Hiervoor \worden 2 A4 opgesteld

Met stuk is inhoudelijk niet besproken en \wordt niet verder ontwikkeld

Afgesproken dat we hetAnthea rapport opsturen naarhet secretariaat Kan jij dit doen f i 2^an naar| 5 1 2e | en 5| 1 {2|e
I 5 1 2e I van LNV

De volgende bijeenkomst is 25 januari

Me|S|X1K2|s^fgesproken dat we de annotatie vooral richten op

algemeen kaiQ5|K1 2^r achter staan

zitten de lenW belangen er goed in

In ieder geval moet bodem water in de stukken als fundament voor ruimtelijke ontwikkeling opgenomen zijn

DGWB 5 l 2s @minienw nl5 1 2eVan

Verzonden maandag 11 januari 2021 12 53

Aan 5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

{5 l 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

5 1 26 I DGWB 5 1 2e | g minienw nl

Onderwerp RE Annotati^K1 2|^GRI 12 jan

OGWB 5 l 2e @minienw nlCC 5 1 2e

Dag ^ 1 2^J

a Duidelijke verbetering tav agendapunt 3 Goed werk

b Misschien bij agenda punt 2 aangeven dat bij de deelsessie Transitie van de Landbouw de benadering van zonering ter

discussie staat In de deelsessie van vanmiddag wordt de benadering van 5 1 2e leplugd Betekent dit volgens jou
a discussiepuntj 3

c 5 1 2e bisteren 5 1 2e en I 5 1 2e ^anochtend hadden houtsnijdende observaties tekortkomingen
mijn eeraere observaties zijn verdwenen z ojuist Kwartlf 1 2flog met een suggestie Doen we hier nog iets mee of vinden

we de opbouw van de notitie wel goed zo

dj Keuze argumentatie voor in de notitie genoemde opiossingsrichtingen discussiepunten in het verlengde van

gesignaleerde knelpunten is niet even duidelijk logisch Grondbank naar Frans model is een goed voorbeeld komt uit

de lucht vallen Verder is dit nu het prikkelende voorbeeld van een instrument om het gesprek over versnellen van

agrarische grondmobiliteit te voeren Oplossingen deel moet robuuster

e Alles bij elkaar opgeteld en afgetrokken zie ik dat we niet van plan zijn orXB| l 2|e met een medium stevige boodschap op

pad te sturen

f Ik ga nu lunchen

5 1 2e

DGWB 5 1 2e Sminienw nl5} 1 2eVan

Verzonden maandag 11 januari 2021 10 39

Aan 5 1 2e I DGWB j 5 i 2e |@minienw nl

5 1 2e DGWB 5 1 {2e Sminienw nl

5K1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

5 1 2e GMo^ ^ 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp Annotati^|H1 ^^GRI 12 jan

5 1 2e DGWB 5 1 2s Sminienw nlCC

I^K1 2fjBS 5 1 {2e @rws nl 5 1 2e5 1 2e

Hoi 5 1 2e

Al

j goed is heeft rrsYtvSjl je al even gesproken
291611 0005



Ik heb vooral bij agenda punt 3 het stuk behoorlijk aangepast
Ik denk dat er veel kansen liggen voor lenW dus dat heb ik toegevoegd

Het is zeer kort dag allemaal maar als er nog reacties zijn ik kan het tussen 12 en 13 nog aanpassen dan houd ik me

aanbevolen

291611 0005



1 DGWB|| 5 i 2e I@minienw nl1
5 i 2e | 5 ij 2e^ | 5 i 2e |i DGWBfl 5 i 2e 1@minienw nl1

5 1 2e DGWB

To

Cc

From

Sent Tue 3 9 2021 6 21 20 PM

Subject terugkoppelin^ i 2^
Received Tue 3 9 2021 6 21 21 PM

Net even metS| 1 2^esproken

De discussie ging vooral over hoofdstuk 5 wat wordt het advies en hoe ver gaan we

De behoefte van de groep is om keuzes scherper neer te zetten en tegelijkertijd objectief te blijven
Hier is nog een slag voor nodig

Over H3 ging de discussie vooral over kaarten de hoeveelheid kaarten werkt verwarrend | 5H1 2e |wilde vooral haar kaart

er in hebbe De groep heeft twijfels bij de vraag of de uitgangspunten die| 5 1 2e bij haar kaart gebruikt heeft wel aansluiten bij
de uitgangspunten in het stuk Er is geen conclusie getrokken dus ligt bij secretariaat

5| 1] 2|ei|s erg positief over hoe water bodem nu in het stuk te recht is gekomen dus aan ons de taak om te zorgen dat dat zo blijft

We kunnen nog 1 x zsm tekstvoorstellen doen voor HI en 2 daarna staan die wel vast Wil je kijken of dit nog nodig is

Als jullie ideeen hebben over hoe de keuzes scherper en objectief opgesteld kunnen worden dan is het goed om dat aan het

secretariaat aan te leveren

Er wordt nog een overleg gepland

Met vriendelijke groet

l 5 1 2e |
5 1 2e

5 @^^ 2e

291616 0006



DGWBI 5 1 2e |@minienw nl1 l 5 1 2e | 5Xl 2e]5Kl 2e 5 1 2e ITo

5 i 2e I@minienw nl1
5 1 2e DGWB

Mon 3 29 2021 7 29 01 AM

DGWB[
From

Sent

Subject FW Bestand Conceptadvies_studiegroep_ruimtelijke_inrichting_versie_240321 pdf verzenden

Received

Conceptadvies studiearoep ruimteliike inrichtina versie 240321 pdf

Mon 3 29 2021 7 29 05 AM

H0 1 4

Wil jij dit oppakken

GKfKi §

DGWB 5} 1 2e5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden maandag 29 maart 2021 00 11

Aan

Onderwerp Bestand Conceptadvie3_studiegroep_ruimtelijke_inrichting_versie_240321 pdf verzenden

5 1 {2e DGWB q 5 1 2e |@minienw nl

Hoi 5 1 2e|^
Ik heb liet concq t rapport van de studiegroep gelezen zie bijlage met aantal opmerkingen In de basis vind ik bet een

prima verhaal geworden

Op onderdelen heb ik nog wel echt opmerkingen Ik noem er een paar

In de probleem analyse komen de problemen van water en bodem uitgebreid aan de orde In de uitwerking naai de

oplossingen zie ik die minder terug 5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i

Ik mis bij het hoofdstuk over de ruimte vragende opgaven de ruimte die nodig is voor toekomstige aanpassing van de

keringen de beiging van water en grondwater en infrastmctuiir

Aan het eind worden 5 2 1 en 5 1 2 i

^ 2 1 en 5 1 ^Ik kan mij met hennneren dat we het hier over gehad hebben in de studiegroep 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

Ik ben benieuwd naarjouw beeld en dan van de andere betrokkenen bij de voorbereiding Ik denk dat er vaniiit ons nog

wel een inspanning nodig is om bovenstaande goed in het rapport te krijgen

Tot slot Een aantal passages raakt ook de andere DG’s Met name DGMo als het gaat om infrastmctuiir als ruimte

vrager als voorkeursgebied voor wind en zonne i

borgen dat met vooral DGMo goed is wordt afgestemd en ool 5 l 2e|daarin is meegenomen

van een van de fondsen We moeten goed

Groet

dKi 2k

291609 0007



| [] 5} l 2e I@minlnv nl1

5] 1 | 5 i 2e I@minbzk nl1 l 5 i 2e luiRF LNVllI 5 i 2e I@minfin nl1
5 i 2e |@wur nl [| 5 i 2e |@wur nl1 | 5K1 2e |@wur nl l1 5 i 2e |@wur nl1

5 i 2e l@rabobank nrj 5 i 2e |@rabobank nl]

@rabobank nr[[

5 1 2e [] 5 l 2e ^minlnv nll 5 1 2e 5 l 2eTo

|@rabobank nl]5[ l 2|^spaarsaann ni iil} i 4@spaarsaam nu]
5Kl 2e @staatsbosbeheer nr[|5 i 2e|ii^staatsbosbeheer nl1 ^ i 2^@strootnnan net |^ i 2tes1 rootnnan net1

5 i 2e ^@hotnnail corn ll 5 i 2e |@hotnnail conn1 1 5} i 2e |@idoud corn ll 5 i 2e |@jcloud com]
@wsrl nl1 | 5 l 2e |@pbl nl [1 5K1 2e |@pbl nl1

5 l 2e

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2i 5 1 2I
^

5 1 2e

Jtgjmininv nij 5 1 2el j 5 l 2e @minbzk nlli 5 l 2e | 5 l 2e |@minbzk nl1 1 5 l 2e

] |5Ki 2^ [| 5 l 2e ^tninlnv nll
5 i 2e Id 5 i 2e |@r iksoverheid nl1 1 5 i 2e |[| 5 i 2e l@riiksoverheid nl1

DGWBI] 5 l 2e |@minienw nl] [ 5 l 2e || 5K1X2e || 5 l 2e ] DGWB[| 5K1 2e

DGWBE 5Ki 2e I@minienw nl1

5H1 2err 5 1 ^ ^@mininv ni]

5 i 2e

5 1 2e

5 1 2eCc

5 1 2e5 mini6nw nil

| iRFA WS || 5 i 2e l@miniin nll

[| 5 iK2e |@minlnv nl1

5 l 2e

5 1 [2e

5 1 2e DGWB

Sent Mon 3 29 2021 9 31 55 PM

Subject RE Conceptadvies studiegroep ruimteiijke inrichting landelijk gebied
Received Mon 3 29 2021 9 31 56 PM

Beste alien

In aansluiting op inmiddels een flink aantal van jullie reageer ik ook graag langs deze weg op het concept advies

Compliment aan het secretariaat er is weer een forse inhoudelijk slag gemaakt en een flinke stap naar een mooi eindrapport

Een paar opmerkingen vanuit lenW perspectief

Hoofdstuk 2 probleemanalyse
In de probleem analyse komen de problemen van water en bodem uitgebreid aan de orde Voor de paragraaf klimaatadaptatie
zullen we nog tekstvoonstellen doen

Hoofdstuk 3 ruimtevraag
Ik zou hier graag ook de ruimtevraag direct en indirect opgenomen zien die nodig is voor toekomstige aanpassing van de

keringen de berging van water en reserves voor grondwater en infrastructuur In het Antea onderzoek is geinventariseerd
welke ruimtevraag er nu is en hoe die zich in de toekomst nodig zal ontwikkelen voor water bodem infrastructuur en milieu

met name indirect ruimte gebruik Ook het Sweco rapport vraagt daar aandacht voor Het lijkt me goed informatie hierover uit

in het rapport te verwerken en evt kaartmateriaal over op te nemen We zullen dit aanleveren voor zover nog niet gebeurd

Hoofdstuk 5 7

De opbouw van de probleemanalyse zie ik minder teruq in de uitwerkinq naar de oplossinqen [ 5 2 1 en 5 1 2 i

]Dok5 2 1 en 5 1 2 e

mag meer nadruk komen op[ 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

In paragraaf 5 3 hoekpunten en keuzes staan goede aanknopingspunten voor een nieuw kabinet Deze noties zijn echter niet

als zodanig in hoofdstuk 7 op genomen In H7 zijn de aanbevelingen abstracter weergegeven dan in H5 Hierdoor wordt het

advies wat abstract en verliest het aan scherpte

In paragraaf 5 5 instrumentarium worden [ 5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1

[ 5 2 1 en 5 1 2 i

Groeten

5 1 2e | | 5 1 2e femLnLnv nlVan

Datum vriidag 26 nirt 2021 4 37 PM

5 1 2e | | 5] 1 2e |@mLtilnv nl 5 1 [2e ~|@minbzk nl5 1 2e 5 1 2e JAan

DGWB 5 1 2e qRF BBV j 5 l 2e | fa mLnfin nl I 5 l 2e |@wur nl

@wiir nl 5 1 2e ^@wui nl @wur nl | 5 1 2e |@rabobaiik nr 5 1 2e [@rabobank nl

5 1 2e@minienw nl

5 1 2e

291612 0009



@iabobatik iiL^K i ^@spaai5aani nu’ 5j 1 4^spaarsaam tiii5 1 2e 5 1 2el@rabobaiik nl’

|5 l 2e|@staatsbosbeheer nr ^ 1 K^testaatsbosbeheer nl |^ l ^testrootman net’ Ptestrootmati net 5} 1 2e |@hotmail cam
5 1 2e |@hotmail com I 5 1 2e l@icloud cotn 5 1 SQ l@icloud com l

]@wsrl nl 5 1 K2e |@pbbnl | 5} 1 2e @pbl nl^ 5 1 2e

5 1 2e |j 5 1 2e |@minbzk nl r^ 1 2e ^1 j 5 1 2e H 5X1 2e ^mmlnv nl

^ 1 26P 5 1 2e |@minlnv nl

Kopie 5 1 2e | | 5 1 2e |@rijksoverheid nl 5 1 2e

5 1 2i

5 1 2i ^ 5 l 2e |@minbzk nl

5 1 2e

5 1 2e |@riiksoverhdd nl 5 1 2e DGWB

DGWB ^ 5 1 2e |@minienw til^
qRF yJFA j 5 1 2e |@minfin nl

■

| 5 q 2e |@niinlnv nl

5 1 2e @minienw nl 5 1 2e 5 1 2e DGWB

5 1 2e l@minienw nl

5 1 2e l@mLnlnv nl

5 1 2e 5 1 2e

5} 1 2e

Onderwerp RE Conceptadvies studiegroep mimtdijke inrichting landdijk gebied

Beste leden van de studiegroep ruimtelijke inrichting

Op de drempel van het weekend willen we u graag vast melden dat we de conclusie hebben getrokken dat de reservering voor

de vergadering van de studiegroep van a s maandag kan komen te vervallen Hiervoor zijn twee argumenten
het tot nu toe ontvangen commentaar is duidelijk en wordt zo veel mogelijk verwerkt daarvoor is geen bijeenkomst van de

studiegroep nodig
een groot aantal leden is niet in de geiegenheid om de vergadering van maandag a s bij te wonen

De versie met de verwerkte opmerkingen krijgt u nog een keer te zien voor de definitieve afronding Wellicht nemen we na het

weekend met sommigen van u nog bilateraal contact op vanwege specifieke commentaarpunten

Goed weekend toegewenst

Met vriendelijke groet namens | 5 1 2e ]

5 1 2e [

5 1 2eVan

Verzonden woensdag24 maart 2021 21 42

Aan 5 1 2e 5 1 2e @rijksoverheid ni

@minbzk ni

| 5 1 2e |@minfin ni 5 1 2e [gwur ni ^ 5 1 2e

5 1 2e 1 5 1 2e | S mininv ni 5 1 2e

5 1 {2e 5H1 2e DGWB ^ 5 1 2e 5 1 2e J IRF BBV

g wur nl | 5 1 2e |@wur ni 5 1 2e |@wur ni

g minienw ni

5 1 2e l@rabobank nl’^ 5 1 2e | g rabobank ni
^

@rabobank nl^^K l 2g spaarsaam nu t|l 1 2gtspaarsaam nu 5 1 2e|g staatsbosbeheer nl

5 1 2e[j®staatsbosbeheer nl |5 CI {2e|@ strootman net 4^K1 2^g strootman net | 5 1 2e [@ hot mail com
5 1 2e

6 1 2e grabobank nl

5 1 2e

4

5 1 2e |@hotmail com I 5 1 2e gicloud com | 5 1 2e |@ icloud com

^wsrl nl 5 l 2e @pbl nl’ 5 l 2e @pbl nl

5 1 2e |@minbzk nb 5 l 2e

l5 1 2e| ^~

5 1 2e 5 1 2e

5 l 2e |@minbzk nl 5 l 2e | |r | 5 1 2e 5 1 2e

5 l 2e |@minlnv nl

@rijksoverheid nl

@minienw nl

@minlnv nl

5 1 2e

5 1 2e 5 l 2e 5 l 2e DGWB 1 5 0 2e |@minienw nl I 5 1 2e

DGWB’ 5 1 2e |@minienw nl

] 5 1 2e @minlnv nl

CC

j 5K1 2e |] DGWB

5| 1 ^fpRF VJFA 5} 1 2e |@ minfin nl [
| 5 n 2^@minlnv nl

Onderwerp Conceptadvies studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

5 i 2e 5 {1 2e 5 l 2e

5 1 2e5 1 2e

Beste leden van de studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

Zoals eerder aangekandigd sturen we u nog net vandaag het concept van het advies van de Studiegroep Hoewel u deze mail

ruim na kantoortijd ontvangt hopen we dat het vooru mogelijk is uiterlijk a s vrijdag aan het einde van de dag uw commentaar

op het concept door te geven zodatin het weekend bepaald kan worden of de gereserveerde bijeenkomst op a s

maandagmiddag doorgang moet vinden Als deze reachetermijn voor u te kort is vernemen we dat ook graag

U treft bij deze maii twee bijiagen een pdf waarin kaartmateriaai is opgenomen en een wordversie met alleen tekst Dit is

gedaan om de maii niet te zwaar te maken hopelijk past hij zo nog in alle mailboxen De tefcsten zijn in beide documenten

nagenoeg identiek maar we verzoeken u de tekst in het word document te iezen en te beoordelen want dat is de alleriaatste

versie

Met vriendelijke groet namens \ 5K1 2e ~[ en het secretariaat

5} 1 2e

291612 0009



5 1 2eVan

Verzonden vrijdag 19 maart 2021 16 15

Aan | 5 1 2e |
~

5 1 2e | riiksoverheid nl 5 1 2e 1 5 1 2e | ^minlnv nl

|@minienw nl

5 1 2e

5 1 2e 5 {1 2e DGWB 5 1 2e 5 1 2e IRF BBV
’

5 1 2e @wur nl’ J 5 1 2e |@wur nl 5 1 2e @wur nl’ J 5 1 2e |^wur nl

@minbzk nl

5 1 2e Sminfin nl

5 l 2e |@rabobank nr 5 1 2e | arabobank nl

|@rabobank nl^^ l 2^spaarsaam nu ^|iri H spaarsaam nu 5 l 2e ^staatsbosbeheer nl

g 5 1 2e||@staatsbosbeheer riil 5 1 2e^strootman net ■t^K l 2^jSstrootman net 5 l 2s @ hotmail com

5 1 2e |^hQtmail com 5 1 2e @icloud com 5 1 2e |^icloud c^ r
@wsrl nl 5 1 2e @pbl nl 5 1 2e |@pbl nl 5 1 2e

5 1 2e |@minbzk nl j 5} 1K2e | | 5 1 2e | g minbzk nl | 5 1 2e 5 1 2e ^ 5 1 2e

]5 1 2e|7~l5 1 2e |@minlnv nl

5 l 2e @rabobank nl

5 1 26

5 1 2i

5 1 2I

@minlnv nl

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e DGWB ^ 5 1 2e |@minienw nl | 5 1 2e

DGWB’ ^ 5 1 2e | g minienw7nl
@riiksoverheid nlCC

j 5K1 2e I DGWB |
5| 1 ^fliRF VJFA

’ 5 1 2e |@minfin nl
^

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e@minienw nl

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e@minln\ nl

5 1 2e @minlnv nl

Onderwerp stand van zaken en planning advies studiegroep ruimte

Beste leden van en betrokkenen bij de studiegroep ruimte

In aanvulling op onderstaand bericht willen we u melden dat we sinds het laatste overleg in de studiegroep van vorige week

vrijdag weer het nodige werk hebben verzet maar nog niet zo ver gekomen zijn dat we u deze week al weer aangepaste teksten

kunnen voorleggen Het is ons streven om u volgende week woensdag de concepttekst van het advies toe te sturen met het

verzoekom daarop dan uiterlijk vrijdag te reageren We hopen datdit in ieders drukke agenda s is in te passen

Voor nu een goed weekend toegewenst

Vriendelijke groet namensf 5 l 2e | en secretariaat

5 1 2e [

5 {1 2e 5 1 2e @riiksoverheid nlVan

Verzonden woensdag 17 maart 2021 17 23

Aan IRF BBV ^ 5 1 2e |@minfin nl ^ 1 2e|@staatsbosbeheer nl ^ 1K2e|g staatsbosbeheer nl5 1 2e

5 1 2g spaarsaam nu ^ l 2|^spaarsaam nu

^ 1 24gstrootman net

5 1 2e I 1 5 1 2e |@minlnv nl^ 5] 1 2e

5 1 2e @minezk nl 5 1 2e gicloud com

5 1 2e @minbzk nl

5 1 2e 5 1 2e |^minbzk nl | 5 1 2e

5 1 2e @minbzk nl

5 1 2e

| 5 1 2e |@idoud com ^ 5 1 2e [giwsrl nr | 5 1 [2e [@wsrl nl

5 l 2e i@rabobank nr 5 1 2e |@rabobank nl

ej 5X1 2ej@minezk nl

5 1 2e

| DGWB 1 5X1 2e

|5 1 {2ej 5 l 2e @minlnv nl j 5 1 2e 5 l 2e |@minezk nl I 5 l 2e

5 1 2e I cj 5K1 2e aminlnv nl 5 l 2e @hotmail com 5X1 2e ^hotmail com 5X l 2e ^

^ 5 1 2e Wminlnv nl | 5X1 2e |@pbI nl 5 l 2en@pbl nl 5 1 2e ^^wur nl H 5X1 2e

Onderwerp wekelijkse overleg team Ruimtelijke studiegroep

5X1 2e @minienw nl [
5 1 2e

@wurjTl

Beste alien

Helaas is het niet gelukt om iedereen bij elkaar te krijgen op 1 van de voorgestelde data welke is uitgezet via de datumprikker

Na overleg is besloten om een schriftelijke ronde te houden Mocht het nodig zijn dan houden we 29 maart 13 00 15 00 uurals

reserve datum achter de hand

Met vriendelijke groet

5X1 2e

Bezoekadres

Muzenstraat 97

2511 WB Den Haag

291612 0009



Bezoekers dienen zich te legitimeren met een geldlg fegitimatiebewijs paspoort ID kaart njbewijs of Rijkspas

□it bericht kan informatie bevatten die nietvooru is bestemd_ Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte 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

elektronisoh verzenden van berichten

This message may contain infonnation 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 infonn 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 infomiatie 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

veizenden 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

291612 0009



| [] 5} l 2e I@minlnv nl1
1 | 5 i 2e |@minbzk nl1 l 5 i 2e luiRF LNVllI 5 i 2e I@minfin nl1

5 i 2e |@wur nl [| 5 i 2e |@wur nl1 | 5K1 2e |@wur nl l1 5 i 2^@wur nl1
5 i 2e ^rabobank nl i 5 i 2e |@rabobank nl]

@rabobank nr[[

5 1 2e [] 5 l 2e ^minlnv nll 5 1 2e 5 l 2eTo

5

|@rabobank nl]5[ l 2|^spaarsaann ni iil} i 4@spaarsaam nu]
5Kl 2e @staatsbosbeheer nr[|5 i 2e|ii^staatsbosbeheer nl1 ^ i 2^@strootnnan net |^ i 2tes1 rootnnan net1

5 i 2e ^@hQtnnail cQnn [r~ 5 i 2e |@hotnnail conn1 1 5} i 2e |@idoud corn ll 5 i 2e |@icloud com]
@wsrl nlirrT5 l 2e |@pbl nl [1 5K1KSen@pbl nl1 | 5 l 2e

^ 1 | 5 i 2e Ifairninbzk nTkl 5 l 2e | 5 l 2e |@minbzk nl] 5 l 2e 5 l 2e | [] 5 l 2e |ccQminlnv nlJ | 5 1 {2e

1 5K1 2e ^kD 2^ [| 5 0 2e ^minlnv nll
—^

5} i 2e Id 5 i 2e |@r iksoverheid nl1 r 5 i 2e |[| 5 i 2e ]@riiksoverheid nl1 5 i 2e ]
DGWBli 5 l 2e |@minienw nl] rWi 2e | 5] l 2e | 5 l 2e ] DGWB[| 5K1 2e n@minie^ nl1 | 5 l 2e |
DGWB|1 5Ki 2e |@minienw nl1
5 i] 2e [| 5 1 ^ I@minlnv nl1

5 1 2e 5 1 2e

5 1 2i 5 1 2I

Cc

5 1 2e IRFA WS || 5 i 2e |@miniin nl]
5 1 [2e I [| 5 1 2e |@minln v nl]

5 1 2e

5 1 2eFrom

Sent

DGWB

Thur 4 8 2021 4 01 23 PM

Subject RE iBabs Conceptadvies studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied na verwerking reacties

Received Thur 4 8 2021 4 01 24 PM

Best |Ki

Dank voor het rapport en compliment het is wat mij betreft een mooi en goed en prettig leesbaar verhaal

geworden
Een paar aanscherpingen van mijn kant nog

p 18 De passage over KRWsvp iets aanscherpen Uiterlijk in 2027 moeten alle aangewezen wateren

voldoen aan de vastgestelde doelen met uitzondering van wateren waar het vanwege natuurlijke

omstandigheden niet mogelijk is om de doelen op tijd te halen In die gevallen moeten in 2027 wel alle

maatregelen zijn getroffen waarmee de doelen later gehaald kunnen worden Indien hier niet aan voldaan

wordt neemt het risico aanzienlijk toe dat bestaand gebruik en zeker nieuwe economische ontwikkelingen
door de verplichtingen van de KRW

p 27 Hier mist de ruimtevraag die voortvioeit uittoekomstige opgaven waterveiligheid zie eerdere opmerkinq
n a v Sweco rapport Daarom graag na de eerste zin toevoegen 5 2 en 5 1 2i

5 2 en 5 1 2 1

p 29 De tekst over de ruimtevraag van infrastructuur staat hier op de verkeerde plek 5 2 1 en5 1 2i

5 2 1 en 5 1 2i 5 2 1 en 5 1 21

5 2 1 en 5 1 21

5 2 1 en 5 1 21

P 58 5 2 1 en 5 1 21

5 2 1 en 5 1 21

p 02 5 2 1 en 5 1 2i

[ 5 2 1 en 5 1 21 ]
Tot slot In de vierde alinea van de samenvatting en op pagina 32 in de conclusies van paragraaf 3 6 svp

5 2 1 en 5 1 2i

Dank groet
^ 1 24

5 1 2e H 5 0 2e teWLnv nLVan

Datum dinsdag 06 apr 2021 6 12 PM

291613 0010



1@mitibzk nl5 1 2e 5] 1 2e |fa mLnlnv til 5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e JAan

flRF BEVH 5 l 2e |@minfin iil l 5 1 26 |@wur iil

5 1 2e [@wur nl 5 1 2e |@wur nl 5 1 2e @wur nl | 5H1 2e |@rabobaiik nr 5 1 2e [@rabobank til

@Tabobaiik nL^K t^@spaaisaaiii nu ^ l ^ST3aarsaam nu

|5K1 2e|fa staatsbosbeheer nr ^ 1 2e|jffl staatsbosbeheer nl i^ 1 2^strootman net 4 0 strootman net I 5X1 2e |@hotmaiL cam
5 1 2e |@hotmail com j 5 1 2e l@icloud com’ 1 5 l ^e |@icloud com

]@wsrl nl J 5 1 2e l@nbl nl’ i 5 1 2e [@pbl nl ^ 5 i 2e ^ 5 1 2e |@minbzk nl

5 1 2e I 5 1 2e |@niinbzk nl 5 1 2e | | 5 1 2e ^@niinlnv nl

1 2e| ^ 5 1 2e |@mmlnv nl

Kople 5 1 2e 5 1 2e @rLiksoverheid nl 5} 1 2e

5K1 [2e @minienw nl j 5 1 2e

5 1 2e |@minienw nl

5K1] 2e |@mmlnv nl | 5 1 2e

Onderwerp iBabs Conceptadvies studiegroep mimtelijke inrichting landelijk gebied na verwerking readies

5 l 2e @minienw nl 5 1 2eDGWB

5 1 2e 5 1 2e@rabobank nl’

5 1 2i

io 2g

5 1 2e

5} 1 2e 5 1 2e@riiksoverheid nl DGWB

DGWB 5 1 2e |@minienw nl

IRF yJFA i 5H1 2e |@minfin nl
■

| 5 1 t2etenilnlnv nl

5 1 2e DGWB

5 1 2e 5 1 2e

Beste leden van de Studiegroep

Bijgevoegd treft u de nagenoeg definitieve versie van het advies van onze studiegroep Hierin zijn eerst en vooral de

uitkomsten van de laatste commentaarronde vanuit de studiegroep verv^erkt en daarnaast ook reacties op feitencheck vanuit

ministeries en nog enige laatste voortschrijdende inzichten vanuit het secretariaat We sturen het u zo toe zodat u zich een

finaal oordeel over het totale advies kunt vormen Verzoek aan u is in deze fase alleen nog onoverkomelijke bezwaren of

anderszins cruciale wijzigingsvoorstellen door te geven zodat we het advies deze week kunnen afronden Inmiddels is naar

aanleiding van commentaren van sommigen van u een tekstbureau ingeschakeld om de tekst wat minder ambtelijk te maken

Ook het kaartmateriaal dat in het advies wordt opgenomen is nog in bewerking in de uiteindelijke versie zullen hieren daar nog

enkele andere kaarten worden opgenomen Ondertussen zullen we ook ons best doen het notenapparaat op orde te brengen

We hopen dat het lukt uiterlijk aanstaande donderdag rond het middaguur uw eventuele reacties door te geven

Met vriendelijke groet

5K1 2e

5 1 2eVan

Verzonden vrijdag 26 maart 2021 16 38

Aan 5 1 2e 1 ^ 5 1 2e |@minlnv nl

DGWB 1 5 1 2e |@minienw nl

5 1 2e @wur nl

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e@minbzk nl

I IRF BBV
’

j 5H1 2e |@minfin nl 5 1 2e | S wur nr

5H1 2e |@wur nl’^ 5 1 2e @wur nl 5 1 2e @rabobank nl’ 5 1 2e @rabobank nl

5 1 2e

S rabobank nl^^ 1 2pspaarsaam nu’ tp ^gtspaarsaam nu

5 1 2e @staatsbosbeheer nr l5] 1 2e| g staatsbosbeheer nl |5 1 2e^strootman net’ ^ 1 24g strootman net

5 1 2e 5 1 2e@rabobank nr

5 1 2e l@hotmail com’^ 5 1 2e |g hotmail com | SKBUe |g idoud com’ q 5 1 2e |g icloud com

5 1 2i @wsrl nl 5 1 2e |@pbl nl | 5 1 2e |@pbl nl j 5 1 2e

5 1 2e | | 5 1 2e |@minbzk nl 5 1 2e 5K1 2e | ^ 5 1 2e n@rninlnv nl

10 2g

de’ 5 1 2e giminbzk nl

|5H1 [2e 5 1 2e g minlnv nl5 1 2I

CC | 5 1 2e I 5 1 2e |@rijksoverheid nl

DGWB 5 1 2e g minienw nl

DGWB 5 1 2e @minienw nl

5 1 2e @minlnv nl

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e I@rijksoverheid nl

@minienw nl5 1 2e DGWB’ | 5 1 2e

{IRF VJFA
’

1 5K1 2e ~|@minfin nl

5H1 2e

5 1 2e 5 1 2e

| 5 l 2e |@minlnv nl

Onderwerp RE Conceptadvies studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

5 1 2e

Beste leden van de studiegroep ruimtelijke inrichting

Op de drempel van het weekend willen we u graag vast melden dat we de conclusie hebben getrokken dat de reservering voor

de vergadering van de studiegroep van a s maandag kan komen te vervallen Fliervoor zijn twee argumenten
het tot nu toe ontvangen commentaar is duidelijken wordt zo veel mogelijk verwerkt daarvoor is geen bijeenkomst van de

studiegroep nodig
een groot aantal leden is niet in de gelegenheid om de vergadering van maandag a s bij te wonen

De versie met de verwerkte opmerkingen krijgt u nog een keer te zien voor de definitieve afronding Wellicht nemen we na het

weekend met sommigen van u nog bilateraal contact op vanwege specifieke commentaarpunten

Goed weekend toegewenst

291613 0010



Met vriendelijke greet namens 5 1 2e ~|

5 1 2e [

5 1 2eVan

Verzonden woensdag 24 maart 2021 21 42

Aan 5 1 2e | 5 1 2e |@riiksoverheid nl 5 1 2e | 5 1 2e |@minlnv nl

@minienw nl

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e DGWB \ 5 1 2e 5 1 2e IRF BBV
’

| 5K1 2e |@minfin nl 5 1 2e |@wur nl 5 1 2e |@wur nl | 5 1 2e |@wur nl 5 1 2e |@wur nl

5 1 2e @rabobank nr 5 1 2e @rabobank nl

@rabobank nl^^ 1 2g spaarsaam nu t[i 1 spaarsaann nu 5 1 2e g staatsbosbeheer nl

t5 1 2e|igistaatsbosbeheer nl |5X1 2e|^strootman net ^^ IK2^^strootman net 5 1 2e @ hot mail com

5 1 2e @hotmail com 5 1 2e g icloud com 5 1 2e @icloud com

@wsrl nl 5 1 2e @pbl nl 5 1 2e @pbl nl [

^ 5 1 2e |@minbzk nl | 5] l 2e 6 1 2e @minbzk nl 5 1 2e 5 1 2e |j^ 5 1 2e |g minlnv nl

p 1 2e|~^ 5 1 2e g minlnv nl

@minbzk nl

5 1 2e @rabobank nr

5 1 2e

5 1 {2I

5 {1 2I 5 1 2e

5 1 2e

6 1 2e 5 1 2e 5 1 2e \ DGWB’ 1 5 1 2e |^minienw nl 5 1 2e

DGWB 5 D 2e S minienw nl

CC riiksoverheid nl

j 5 1 2e I DGWB

5| l tfPRF VJFA
’

^ 5 1H2e |@minfin nl [
5 l 2e @nninlnv nl

5 1 2e 5 {1 2e 6 1 2e@minienw nl

5 l 2e 5 1 2e 5K1 2e ]@minlnv nl

Onderwerp Conceptadvies studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

Bests leden van de studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

Zoals eerder aangekandigd sturen ive u nog net vandaag het concept van het advies van de Studiegroep Haewel u deze mail

ruim na kantoordjd ontvangt hopen ive dat het vooru mogelijkis uiterlijk a s vrijdag aan het einde van de dag uw commentaar

op het concept door te geven zodatin het weekend bepaald kan worden of de gereserveerde bijeenkomst op a s

maandagmiddag doorgang moet vinden Ais deze reactietermijn voor u te kort is vernemen we dat ook graag

U treft bij deze maii twee bijiagen sen pdf waarin kaartmateriaai is opgenomen en sen wordversie met alleen tekst Dit is

gedaan om de maii niet te zwaar te maken hopeiijk past hij zo nog in aiie mailboxen De teksten zijn in beide documenten

nagenoeg identiek maar ive verzoeken u de tekst in het word document te iezen en te beoordeten want dat is de alleriaatste

versie

Met vriendelijke groet namens \ 5 1 2e | en het secrefar aaf

5 1 2e [

Van 5 1 2e |
Verzonden vrijdag 19 maart 2021 16 15

Aan 5 1 2e 5 1 2e @riiksoverheid nl 5 1 2e 5 1 2e S minlnv nl 5 1 2e

5 1 2e @minbzk nl I 5 1 U6 DGWB 5 1 2e |@minienw nl 5 1 2e {IRF BBV

5 1K2e |@minfin nl 5 1 2e |@ wur nr

^~

5 1 2e |@wur nl | 5 1 [2e @wur nr j 5 1 2e |g wur nl

5 1 2e @rabobank nr 5 1 2e arabobank nl

@rabobank nl^^ 1 2g spaarsaam nu S[i 1 ^glispaarsaam nu 5 1 2e gistaatsbosbeheer nl

cj5 1 2e[@ sta a ts bos be h eer n l 1 2e|^st root m a n net 45 1 24iSstrootman net 5 l 2e g hotmail com

5 1 2e | hotmail com 5 1 2e @icloud com 5 l 2e |^icloud c^ p
@wsrl nl 5 l 2s @pbl nl 5 l 2e |^pbl nl | 5 1 2e |

1 5 l 2e |^minbzk nl r~ 5 1 2e 5 l 2e Sminbzk nl 5 l 2e
^ jp 5 1H2e 5 1 2e g minlnv nl

|5H1 2^ 5 l 2e @minlnv nl

5 1 2e ariiksoverheid nl 5 1 2e DGWB 5 1 {2e ^minienw nb 5 1 2e

d SKiPe DGWB 5 l 2s g minienw nl 5 l 2e DGWB 5] l 2e @rninienw nl 5 l 2e

5| l t RF \ JFA
’ 1 5} 1 2e |@minfin nl^

5 1 2e Sminlnv nl

Onderwerp stand van zaken en planning advies studiegroep ruimte

6 1 2e @rabobank nl

6 1 2e

5 1 2I

5 1 2i

5 1 2e

5 1 2eCC

5 1 2e 5 1 2e@minlnv nl5 1 2e

Beste leden van en betrokkenen bij de studiegroep ruimte

In aanvulling op onderstaand bericht willen we u melden dat we sinds het laatste overleg in de studiegroep van vorige week

vrijdag weer het nodige werk hebben verzet maar nog niet zo ver gekomen zijn dat we u deze week al weer aangepaste teksten
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kunnen voorleggen Het is ons streven om u volgende week woensdag de concepttekst van het advies toe te sturen met het

verzoek om daarop dan uiterlijk vrijdag te reageren We hopen dat dit in ieders drukke agenda s is in te passen

Voor nu een goed weekend toegewenst

Vriendelijke greet namens f 5 1 2e | en secretariaat

5K1 2e [

5K1 2e 5 1 2e ^riiksoverheid nlVan

Verzonden woensdag 17 maart 2021 17 23

Aan {IRF BBV 5 1 2e ^minfin nl 5 l 2e@staatsbosbeheer nr ^ 1 2e^staatsbosbeheer nl5 l 2e

5K1 2g spaarsaam nu 5jK1 2^spaarsaam nu

^ l 24jastrootman net

5 l 2e 5 l 2e | Sminlnv nl 5 1 2e

5 l 2e |^minezk nl | 5 l 2e |@icloud com

@minbzkjTl

5 1 2e

| 5 l 2e |i@icloud com T| 5 l 2e l@wsrl nl | 5 1 2e |^wsrl nl

5 l 2e j@rabobank nl 5 1 2e | rabobank nl

5 1 2e] arninezk nl

S l 2e5 1 2e

5X1 2e 5 1 2e 5 1 2eMmlnbzk nl

5} 1 2e
DGWB | |^minienw nl

5 1 2e | g m jnlnv nl l
5 1 2e 5K1 [2e @minlnv nl 5 i 2e @ hot mail com | 5 lK2e |@hotmail com

| 5 1 2e ^rninlnv nl | 5 1 2e gtpbl nl | 5 1 2e @pbl nl | 5 1 2e l@wur nl 5K1 2e

5 1 2e 5 1 2e @minbzk nl

5 l 2e | Sminezk nl R5Kl 2e xix2^
5 dK2e \

5 1 2e5 1 2e

@wurjTl

Onderwerp wekelijkse overleg team Ruimtelljke studlegroep

Beste alien

Helaas is het niet gelukt om iedereen bij elkaar te krijgen op 1 van de voorgestelde data welke is uitgezet via de datumprikker

Na overleg is besloten om een schriftelijke ronde te houden Mocht het nodig zijn dan houden we 29 maart 13 00 15 00 uurals

reserve datum achter de hand

Met vriendelijke groet

5 1 2e

5 1 2e

Bezoekadres

Muzenstraat 97

2511 WB Den Haag

Bezaekers dienen zicb te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs paspoort ID kaart rijbewijs of Rijkspas

Dit bericht kan infbrmatie 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

afzenderte 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 infbnnation 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 infonn 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 infomiatie 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
nrp the addressee or if this message was sent to you by mistake you
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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
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51 1 ^el IX1K2el^DGWBVan

Aan L 5 1 2e DGWB 5im{2el

nrawRi

RE IBO RO en rapportage studiegroep ruimtelijke inrichting aangeboden aar parlement

dorderdag 13 mei 2021 17 01 53

II 5 l 1 [2s 5 1 2eDGWB

5 1 2e DGMo

Onderwerp
Datum

Hoi I 5K1K2in
Ik heb ook geen nog geen terugkoppeling van bespreking in de MR Gezien belang voor

ons en inzet en betrokkenheid is bet wel leuk deze rapporten te verspreiden binnen

DGWB of ten minste te wijzen op bet verscbijnen daarvan

Groet

Van | 5 1 2e | DGWB | 5 1 2e vlininiftiiw nl

Datum woensdag 12 mei 2021 5 02 PM

Aan | 5 1 2e DGWB 5 1 2e ^minieinv til | 5 1 2e DGWB

5 1 2e |g minienw nl 5 1 2e | | f5K1K2e [ DGWB ] 5 1 2e gininienvv nl |
DGWB 5 l 2e [gmipienw Iil I 5 1 2e DGWB

| 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp IBO RO en rapportage studiegroep ruimtelijke inrichting aangeboden aan parlement

5 1 2e

5 1 2e DGMo ] 5 1 2e ~| Slininienw nl

Allen persberichten verschenen dat zowel IBO RO als SGRI aan parlement zijn aangeboden
vandaag

Ik heb geen beeld bij noch terugkoppeling van het gesprek in MR en marge van deze

hamerstukken

Is dit lets voor het DGWB of lenW intranet of gerichte mail binnen DGWB of spammen we dan

te veei

Van wonrden naar daden over de governance van de ruimtelijke ordeninp | Nieuwshericht |

Riiksoverheid nl

■Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gehied Kiezen en delen | Nieuwsbericht |

Riiksoverheid nl

Groet | 5 l 2e |

5 1K2e

C5 D 2e
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5 1 2e J DGMo^ 5 1 2e

DGWB

To @min ienw nl]
5 1 2eFrom

Sent Mon 9 20 2021 8 37 50 AM

Subject RE Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Mon 9 20 2021 8 37 00 AMReceived

HofSSSl
Goed te horen dat je er weer bent bulten verzoek

buiten verzoek

Spreek je snel groet
5 tj 2e

5 1 2e DGMoan

Verzonden maandag 20 September 2021 09 27

DGWB

Onderwerp RE Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

5 1 2eAan

Hc a i 2b

Ik ben er weer en bet is logisch dat Ik dit oppak Ik zal me even melden bij BZK en

Groet

bulten verzoek

l 5 1 2e l

DGWB 5} 1 2e5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden zondag 19 September 2021 17 48

Aan

Ondeiiwci|j I vv iiiimiiicn^n antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Hoi^5 l 2ej
Zie onder

Wil j ij dat oppakken als j e er weer bent

Groet

DGMo 5 1 2e @minienw nl5 1 2e

@ininienw nlVan DGMo 5 1 2e5 1 2e

Datum vrijdag 17 sep 2021 8 26 AM

Aan @minienw nl5 l 2e 5 1 2e

Onderwerp RE Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Da^slKIK^
Sorry vergeet de volgende mail Degenen die in deze mail staan als het past in de agenda s anders met degenen die kunnen

Met vriendelijke groep

5 1 2e

DGWB 5 1 2e5 1 2e @minienw nlVan

Verzonden donderdag 16 September 2021 23 40

Aan I ■ DGMo 5 {1 2e @minienw nl

I DGMo 5 1 2e @minienw nl

DGMo 5 l 2e @minienw nl

Onderwerp RE Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Hoi| 5 1 ^

Prima idee lijkt me goed om te doen

Ik zal het initiatief nemen voor een overleg
Wie wil je dat daar vanuit DGMo bij aanwezig is

Groet

Van [
Datum dinsdag 14 sep 2021 3 45 PM

Aan

Kopie

280102

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e DGMO 5 1 2e @ minienw nlCC

5 1 2e

@minienw nl5 1 2e DGMo 5 1 2e

DGWB j 5 1 2e ^@minienw nl

| DGMo 1 5 1 2e ~1@mmienw nl

5 1 2e

5 1 2e DGMO5 1 2s

0012



j 5 1 2e |@niinienw nl

Onderwerp FW Infonneren aiitwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingiiamebrief iiieuw kabinet

Pag ^ i H
Zie mail hieronder Leek mij goed om een keer te overleggen over wat DGWB doet met ruimte

en wat we DGMo zoal doen ruimte in Mirt gebieden G40 en 14 woondealgebieden Denk zo dat

we elkaardaar gaan tegenkomen en dan is het goed te weten van elkaar de raakvlakken en

waar we eikaar versterken of in het slechtste geval het niet weten en naar buiten een

verbrokkeld lenW zijn
Hoe zie jij dat
Met vriendelijke groet

5 1 2e

DGMO | 5 l 2e |@ininienw til5 1 2eVan

Datum dinsdag 14 sen 2021 11 08 AM

IdGMo 5 1 2e |@minienw nl

i DGMo 1 5 1 2e ~T@miiiienw nl Moolenaar P C G Pirn DGMO

5} 1 2eAan |

Kopi^ 5 {1 2e

| 5 1 2e |@minienw nl

Ondenverp FW Infonneren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Hoj 5 1 2e I
Bijgaand een melding van een stellingnamebrief richting de kamer over de leefomgeving en de vele regiesuggesties die

er inmiddels liggen Per departement zal er 1 afgevaardigd worden Daar wordt gekeken naar

kunnen voorstellen dat iemandvan ons ofUS ook intensief mee doet Maar ik denk dat onze bwp’s daar ook over

geinformeerd moeten worden
Dit past ook bij de discussie die we donderdag hadden intradepartementaal

Naar aanleiding van het overleg net heb ik voorgesteld dat

deep dive En dat dat donderdag besproken wordt in het directeurenoverleg BZK IenW Als je daar nog suggesties voor
hebt vooraf dan graag

Dan heb ik 5 1 {2e gevraagd naar de criteria voor de 750 miljoen zodat ik daar de zaken uit het NoRegretpakket in kan

toevoegen
En ook relevant ik bel nog even met DGWB voor de nota richting M over klimaat en ecorys

Het is een hele voile pan spaghetti dit domein

Harteliike groet

5 1 2e naar we

en ik een programma voorstellen voor een5} 1 2e

{5 1 2e

WVL 1 5 1 2e |@rws nlVan 5} 1 2e

Datum dmsdag 14 sep 2021 10 39 AM

DGMod 5 1 2e ~|@minienw nl

5 1 2e 5 1 2e fgminienw nU

^5 1 j§| 1 2^BS j 5 1 2e |@rwsml j 5 1 2eT
DGWB | 5K1 2e |@minienw nl J
DGWB r~ 5 1 2e |@minienw nl | 5 1 2e

pGMO | 5 1 2e |@niinienw nl

I DGMO 1 5 1 2e |@minienw nl Benschop
5 1 2e

Aan 5 1 2e5ini 2e

_

5 1 2e

DGWBp 5 1 2e |@minienw nl

DGWB j 5 1 2e |@minienw nl [
J

5KB 2ef5V1tf2e1

5 1 2e @mmienw nlJJVrMi DP5 1 2e

| 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp FW Infonneren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Beste alien

Vooruitlopend op het conceptverslag van het lO Leefomgeving stuur ik jullie hierbij een e mail naar aanleiding van de Kamerbrief

Geurts Het betreft een verzoek om per brief te reageren op de recente rapporten die de leefomgeving aan gaan Door BZK wordt

een selectie gemaakt waarop de brief in zal gaan het IBO RO de rapportage ‘Grote opgaven weinig ruimte’ van het PBL het

rapport ‘kiezen en delen’ naar aanleiding van de motie Harbers het rapport ‘Rol nemen ruimte geven’ van het ROB en het

binnenkort te verschijnen rapport ‘Sturen op ruimte’ van het Rli over governance in de leefomgeving Insteek van BZK is om de

hoofdlijn weer te geven van de probleemanalyses en adviezen uit de rapporten maar geen nieuwe beleidsreacties in de brief op te

nemen De conceptbrief zal worden besproken in de Stuurgroep Leefomgeving op 2 november a s

Er wordt een werkgroep opgericht een deelnemer per departement
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^ i ^e| liikt mij dat je degene bent die hier namens lenW aan deelneemt

Grj 5 i 2e

Van

Verzonden maandag 13 September 2021 14 14

Aan 5 1 2e 5 1 {2e @minbzk nl 5 1 2e

^ 5 1K2e Wminbzk^

5} 1 2e ^minbzk nl5 1 2e

@minocw nr 5} 1 2e | Sminocw nl [

^^^ |_ 5 1K2e _@minvws nl 5 1 {2e @minez nr j 5 1 2e |@minez nl

@minez nl | 5 iK2e

■ DGMI

5HD 2e

5 1 2e

5 1
pe |@minlnv nr j 5 t 2e |@minlnv nl | SKIKSe |@minez nr | 5 t 2e

5 1 2e WVL 5 1 2e @rws nl 5 1 2e @mindef nr 5 1 2e @nnindef nl

5 1 2e |@minienw nl | 5] 1jge
__^

|PGMo | 5 1 2e @minienw nl

5 1 2e l@nninbzk nll 5 1 2e

5 1 2e

||RF BZK]5 1 2e

| 5 t 2e |@minfin nl |
van | 5 1 2e |@minbzk nl l

_

5ini 2ey

5} 1 2e @minbzk nl 5 1 2e 5 1 2e
^minbzk nl 5 1 2e 5 1 2e @minbzk nl 5 1 2e |

5V1k2ei
5 1 2e @minbzk nl | 5X1 2e DGMo 5 1 2e @minienw nl

kPGMO 5H1 2e @minienw nl 5 {1 2e

DGWB 5 1 2e @minienw nl 5 1 2e |@minlnv nl

5 1 2e |@minlnv nl I 5 1 2e |@minlnv nr 5 1 2e @minlnv nl 5 1 2e @ minlnv nr

5 1 2e |@minlnv nl 5 1 2e Igminocw nl’ | 5 1K2e |@rTiinocw nl 5 1 2e gjminocw nl

5 1 2e @mindef nl 5 1 2e @mindef nl 5 1 2e]g niindef nr

i|5 1 2eli@ mindef nl 5 l 2e 5 1 2e @riiksoverheid nl 5 1 2e gimindefnl 5 1 2e @mindef nl

5 1 2e @minbzk nb5 l 2e 5 1 2e
5 1 2e @minbzk nl^ 5 1 2e

{5 1 2e
_

DGWB

DGWB@minienw nl j 5 1 2e5 1 2e

5 1 2e @minienw nl 5 1 2e

5 {1 2e @minocw nl

5 1 2e | S minaz nr^ 5 1 2e @minaz nl 5 1 2e | g minjenv nr | 5 1 2e pminienv nl [
5 1 2e

5] 1 2e

@minbzkjiM5 1 2e DP 5 1 2e @minienw nl

1 5 1 2e | ^minienw nl | 5Ht {2e [ 5 1 2e aminbzk nl

DGMI

I 5 1 2e | aminbzk nl | 5 1 2e
5 1 2e

5 1 2e @minbzk nl5 1 2e

Onderwerp FW Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Beste alien

Bij deze de mail vani 5 1 2e

Groeten

5 1 2e

5 1 2e ®minbzkml NamensVan 5 1 2e 5 1 2e

Verzonden maandag 13 September 2021 13 31

Aan 5 1 2e | aminbzk nl 5 1 2e

j 5K1 2e]|@nninbzk nl j 5 1 2e 5 1M2e |@minbzk nl I 5 1] 2e [ gmindefnl | 5K1 2e @mindef nl

I 5 1 2e I dGWB 5 1 2e |@rrMnienw nl^ 5 1 2e |@minocw nr | 5 QK2e ~@minocw nl

5 1 2e 5 1 2e @minvws nl [5 0 2e^@nninaz nr ■^^l 2e@minaz nl ^K l 26^minezk nr ^K l 2feminezk nl

1 5 1 2e ^@minlnv nr 5 t 2e |@minlnvmi^
^ 1 2^[g^infin nl

5X1 2e
^

CC I 5 1 2e I 5 1 2e [@nnjnbzk nl 5 ri 2e

5 1 2e @minvws nr 5 1 2e @minez nl’ 5 1 2e

5 1 2e @rws nl 5 1 2e @mindef nr 5 1 2e

5 1 2e gminfin nl’ 5 1 2e @minbzk nl’ 5 1 2e

@minbzk nl

@m inbzk nl

5 1 2e |@ minienw nr 5 1 2e | S minienw nr

6 1 2e @minlnv nl 5 1 2e @minocw nl

5 1 2e] g mindef nr 5 1 2e @rijksoverheid nl 5 1 2e |@tnindef nl | 5 1 2e Igjminaz nl | 5 1 2e |g minjenv nr

5 1 {2e @minbzk nr 5 1 {2e g minienw nl 5 1 2e @minienw nl 5 1 2e g minbzk nr

Onderwerp Informeren antwoord Kamerlid Geurts en opstellen stellingnamebrief nieuw kabinet

Beste leden van de stuurgroep
Ik wil jullie hierbij graag informeren over een tweetal trajecten die we in de vorige stuurgroep besproken hebben het antwoord

op het verzoek van Kamerlid Geurts en het maken van een stellingnamebrief voor het nieuwe kabinet

In de afgelopen stuurgroep heb ik jullie geinformeerd over het verzoek van het Kamerlid Geurts om per brief te reageren op

recente rapporten die de leefomgeving aan gaan We hebben hier een korte antwoordbrief voor geschreven dat een inhoudelijke
reactie aan het volgende kabinet is Onze minister reageerde daarop dat met oog op de lange formatie ze nu wel een inhoudelijke

reactie aan de Kamer wil sturen Omdat de betreffende rapporten ons alien aangaan heeft ze de wens dat het een gezamenlijke

brief wordt In het verzoek is lid Geurts niet specifiek over welke rapporten hi] op doelt Wij denken aan een selectie van de meest

relevante recente rapporten het IBO RO de rapportage Grote opgaven weinig ruimte van het PBL het rapport kiezen en delen

naar aanleiding van de motie Harbers het rapport Rol nemen ruimte geven van het ROB en het binnenkort te verschijnen rapport

5 1 {2e 5 1 {2e ^minbzk nl 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e @minbzk nl | 5 l 2e | IRF BZK

5 1 2e @minvws nl^5 1 2e |@m invws nl5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e@riiksoverheid nl @riiksoverheid nl5} 1 2e

5 1 2e 5 1 2e@minocw nr @minbzk nl@minbzk nl

5X1 2e l@minez nl

{5 1 2e @minienw nl

5 1 2e @minbzk nl

5X1 2e |@ minbzk nr 5X1 2e @minbzk nr

@minienw nl

5 1 2e n@minlnv nl I 5 1 2e

6 1X2e |@minocw nr | 5K1 2e gimindef nl

©nninlnv nl

@minie nw nl

@minbzk nl

5X1 2e 5X1X26 @ minbzk nl

5X1 2e l@minienw nl 5 1 2e5H1 2e 5 1 2e Sminienw nl

@minlnv nl

Sturen op ruimte van het Rli over governance in de leefomgeving De brief zal een de rode draad geven van de probleemanalyses
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en adviezen uit de rapporten maar zal geen nieuwe beleidsreacties bevatte die alleen door een missionair kabinet gegeven kunnen

worden Ik stel voor dat BZK een eerste versie van de brief opstelt Dit doen we uiteraard in samenwerking en afstemming met

jullie We zullen een ambtelijk werkgroep starten en toewerken naar en definitieve versie van de brief voor de stuurgroep van 2

november

In dezelfde stuurgroep Is besproken met alle departementen gezamenlljk een stellingnamebrief aan de Tweede Kamer op te

stellen Deze brief moet op hoofdlijnen het beleid weergeven van het nieuwe kabinet op de leefomgeving en is daarmee een

eerste gezamenlijke uitwerking van het regeerakkoord We hebben de ambitie besproken deze 100 dagen na aantreden van het

nieuwe kabinet uit te sturen Dit werd breed gedragen In de stuurgroep is besproken daar snel mee te beginnen zodat er een

ambtelijk voorstel ligt dat t z t aan het regeerakkoord kan worden getoetst en voorgelegd aan de bewindspersonen Ik stel voor

een eerste proeve hiervan te bespreken in de dezelfde stuurgroep van 2 november en daarna toe te werken naar een eerste

discussienotitie voor de toekomstige nieuwe bewindspersonen Voorbereiding kan via de eerder genoemde ambtelijke werkgroep

Met vriendelijke greet

10 2e

5K026
5 1 2e

10H2e
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3 DGWB^ 5 l 2e I@minienw nl1

rOGWB

5 l 2eTo

5 1 2eFrom

Sent Mon 3 7 2022 11 00 39 AM

Subject FW Annotati^^ 3^GRI 12 jan
Received Mon 3 7 2022 11 00 41 AM

Annotati^ 1 2s GRI 12 ian docx

Ha l 20

Ik stuur je de nnails die ik aafi 1 2eheb gestuurd door

5 1 2e DGWBVan

Verzonden maandag 11 ianuari 2021 12 32

Aan[ ^minienw nl5 1 2i 5 1 2i

DGWB

Onderwerp Annotati4 1 2^RI 12 jan

5 1 2e 5 1 2e @minienw nlCC

Ha

Hierbij de annotatie voo}S 1 29joor de SG RI voor morgen

Fijn dat we het vandaag KdncTen aanleveren

GttfKiK^

280003 0013



Annotati^M1 {2e

Stuurgroep Ruimtelijke Inrichting dinsdag 12 januari

Vooraf De stukken zijn pas afgelopen vrijdag verstuurd Hieronder vind je input voor je inbreng in de

discussie Dit is niet uitgebreid afgestemd met anderen vandaar dat ik het als mogelijke reactie heb

opgenomen Graag hoor ik van je op basis van de discussie welke kan de SGRI opgaat en welke

punten belangrijk zijn om v66r de volgende vergadering met de andere DG s af te stemmen

GK5 l 2e

1 Agendapunt Delen en bespreken uitkomsten van de deelsessies aan de hand van een

terugkoppeling door de drietrekkers 5 1 2e en| 5 {1 2e |
In deze sessie wordt door de drie trekkers I j5 lV2e^ I er| 5 l K2e D teruggekoppeld vanuit de

deelsessies die maandagochtend en dinsdagmiddag worden gehouden lenW is op werkvloerniveau

vertegenwoordigd bij twee van de drie deelsessies

DGWB WOM neemt deel aan de deelsessie Transitie van de landbouw op

maandagochtend
DGMO neemt waarschijnlijk deel aan de deelsessie Energie en verstedelijking op

dinsdagmiddag

lenW neemt niet deel aan de deelsessie Vitaliteit landelijk gebied ook op dinsdagmiddag

Op dit moment zien we geen aanknopingspunten die deelname van lenW aan deze sessie

noodzakelijk maken

Agendapunt Discussie weike conciusies zijn te trekken uit de deeisessies voor het advies

van de Studiegroep welke hoofdrichtingen onderscheiden we

Reactie op basis van presentatie De deelsessies vinden te kort voor de plenaire sessie plaats om

hier iets over te zeggen

2

3 Agendapunt Concept inhoudsopgave eindadvies bijgevoegd is dit een goede opbouw

Allereerst compliment voor de kwaliteit van de notitie Goed leesbaar en heldere boodschappen

In de notitie wordt geschetst dat er een forse ruimte opgave ligt en er in veel gebieden

achteruitgang is van de ruimtelijke kwaliteit

Verder wordt gesteld dat de ruimtelijke ontwikkeling gereguleerd door regelingen wetgeving en

markt grondprijs gereguleerde ruimtelijke ontwikkeling slecht zal uitpakken voor de

landbouwstructuur Het leidt tot verdere intensivering van de landbouw en extensivering van de

landbouw op veel plaatsen gewenst vanwege milieu en natuurkwaliteit bemoeilijken

Vrijkomende agrarische bebouwing leidt lokaal tot leegstand ondermijning en verloedering Het

sectorale beleid kent dus perverse prikkels

Het dilemma is dat maatschappelijk opwaarderen van de grond door ruimte te geven aan natuur

landschap waterbeheer etc in de praktijkvaakzal neerkomen op economisch afwaarderen van b v

landbouwkundige waarde of geschiktheid van de grond voor andere economische functies

Er worden 3 beleidsopties geschetst

1 Investeren in regio s

Hierbij wil LNV BZK voortbouwen op de goede ervaringen metregio deals
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Mogeliike reactie Investeren in regio s is onder dit kabinet gebeurd In de NOVI gebieden wordt nu

gesproken over regionale investeringsagenda s RIA Een bijdrage van het rijk aan regio s biedt zeker

kansen om de landelijke prioriteiten een positie te geven Het meet dan wel gaan om extra middelen

vanuit het kabinet en niet omkatten van bestaande middelen De vraag is wel hoe succesvol de

regiodeals daadwerkelijk zijn geweest Wat hebben ze opgeleverd {er loopt een evaluatie maar

weet niet hoe ver die is

2 Meervoudig landgebruik

Meervoudigheid kost meer geld Maar wanneer meerdere doelen worden nagestreefd kunnen

ook meerdere geldpotjes gecombineerd worden en kan meervoudigheid ook in financiele zin

juist meer baten opieveren Dit vraagt echter wel om een verandering in de manier waarop

projecten gefinancierd worden

Mogeliike reactie Meervoudig landgebruik is noodzakelijk en tegelijkertijd ingewikkeld Het vraagt

een intensieve samenwerking een gezamenlijke start van projecten en een gezamenlijkdoel Zeker

belangrijk om na te streven maar zal tijd kosten om te realiseren

3 Zonering

Een zonering waarbij stedelijke functies worden gescheiden van landelijke functies is

noodzakelijk om de grondprijzen binnen de perken te houden en zo de grondmobiliteit en

mogelijkheid tot extensiveren voor de landbouw open te houden

Bij deze optie zijn 3 discussiepunten ter bespreking

Discussiepunt 1 onderschrijft de Studiegroep het idee van een dergelijke zonering van functies in het

iandelijk gebied

Mogeliike reactie Zonering van de landbouw is een aantrekkelijk idee Natuur en waterbeheer gaan

juist goed samen met landbouw in gebieden waar extensievere meer natuurinclusieve vormen van

agrarische bedrijvigheid de boventoon voeren Het landbouwbeleid is een belangrijke factor bij het

behalen van de waterkwaliteitsdoelen KRW Het is nu duidelijk dat door de huidige landbouw

praktijken de KRW doelen niet gehaald kunnen worden Ook voor droogte klimaatadaptatie

grondwater en zoetwatervoorraad is de landbouw een grote bepalende factor Indien er gekozen

wordt voor zonering kan lenWveel doelen meekoppelen

Ook van belang dat er een ander verdienmodel moet komen waarbij er betaald wordt voor de

maatschappelijke diensten {via GLB Als je de economische prikkels voor boeren niet verandert dan

gaat ruimtelijk sturen niet lukken

Discussiepunt 2 vindt de Studiegroep dat het meerwaarde heeft ruimtelijk onderscheid te maken

tussen verschillende typen landbouw zonering rekening houdend met de ondergrond en

omgevingsfactoren

Mogeliike reactie Zonering heeft juist zin als bodem water en ondergrond de basis vormen voor de

inrichting van de zones Zonder deze basis heeft zonering voor lenW geen zin Op basis van de

water bodem ondergrond karakteristieken kan bepaald worden welktype landbouw het beste past

Op deze manier wordt een grote bijdrage geleverd aan water bodem opgaven

Discussiepunt 3 is een grondbank naar Frans model voor Nederland een interessant instrument of

voegt dit weinig toe aan de instrumenten die we in Nederland al hebben om de grondmarkt
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ondersteunend te laten zijn aan de gewenste transitie van de landbouvi zoals ruitverkaveting en

herverkaveiing dit laatste in gebieden waar de landschapsstructuur dit toelaat

Mogeliike reactie Als we toe willen near sturing vanuit het rijk op ruimtelijke inrichting is het van

belang een instrument te hebben om dit vorm te geven Hierbij is het stellen van voorwaarden aan

activiteiten op een bepaalde locatie het belangrijkst Het Franse model lijkt op het eerste gezicht een

goede inspiratie voor de invulling van een dergelijk instrument Het is wel zaak om te onderzoeken of

dit zou kunnen werken in de Nederlandse setting centraal georganiseerd Frankrijktov het

Nederlandse poldermodel

Verder wordt er in het kader van de discussie die plaats vind over een mogelijk Rijksontwikkelbedrijf

een onderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van een dergelijk instituut

4 Agendapunt Wat staat ons nog te doen om het advies rond te krijgen en hoe pakken we

dat aan

Het stuk bevat een overzicht van de ontwikkelingen op toekomstig ruimte vraag Hierbij is

opgenomen dat er voor de lenW domeinen geen extra ruimtebeslag wordt voorzien in 2050 Dit

komt niet overeen met de studie die wij hebben laten uitvoeren voor het IBO RO Ook wordt er geen

rekening gehouden met het indirect ruimtebeslag van milieu externe veiligheid

Reactie Graag aangeven dat we de antea studie voor ruimtebeslag voor lenW thema s aan het

secretariaat zullen aanleveren

Daarnaast is het secretariaat erg nieuwsgierig naar de klimaatinspanningskaart Je kan toezeggen dat

we zo snel mogelijk een versie zullen aanleveren maar dat het nu nog in ontwikkeling is

Verder kan je nog de volgende voorstellen inbrengen

Doorrekenen van maatschappelijke kosten in nul variant

Het kan helpen om een nul variant wordt doorte rekenen waaruitde maatschappelijke kosten van

het huidige landbouwkundige gebruik blijken Enkele inzichten in de kosten die vanuit Water

hiermee zijn gemoeid

o in 2016 is door Deltares berekend dat bodemdaling als gevolg van lage grondwaterstanden in

veengebieden tot 2050 tussen de 22 en 25 miljard euro aan schade opievert

o het Deltaprogramma Zoetwater besteed de komende 6 jaar ca 800 miljoen aan maatregelen om

de beschikbaarheid te verbeteren De schade door droogte bedraagt op dit moment gemiddeld

300 miljoen per jaar toenemend tot 600 miljoen per jaar in 2050

Vanuit lenW indien gewenst op zeer kortetermijn uit bestaande studies een eerste inzicht kan

worden verschaft in de kosten van een 0 variant voor het watersysteem

Nadere fasering van transformatie uitwerken

De studiegroep werkt een fasering uit om tot het geschetste toekomstbeeld te komen Een eerste

stap zou daarbij kunnen zijn om gebieden te identificeren waar vanwege knelpunten voor de natuur

wordt geextensiveerd Deze gebieden zijn vanuit de Stikstof aanpak al in beeld Om lenW belangen

hierin te borgen moet in deze eerste stap ook gekeken worden naar plekken met hydrologische

knelpunten vanuit

a d roogte zoetwaterbesch ikbaa rheid

b bodemdaling in Veengebieden
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Bij de varianten uitgegaan wordt van een instrumentenmix van en ruimtelijke sturing {zonering en

financiele instrumenten {ondersteuning om tot andere bedrijfsvoering te komen via betalen voor

groen blauwe diensten Wij stellen voor ookte pleiten voor sociale instrumenten om agrarische

ondernemers mee te krijgen De praktijk van de afgelopen 20 jaar laat immers zien dat de transitie

van de landbouw moeizaam verloopt Het is dus en en en
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatle en Bestuur

Den Haag

Contactpersoon

DG Water en Bodem

T a vJi^ 1 2r 5 1 2e

5 1 2e

5K1 2ei1 5iminienw nl

memo
Datum

B februan 2021
Plenaire sessie Studiegroep Ruimtelijke Inrichting
Harbers

5 1 2e L bestl^l^Geachte

Morgen dinsdag 9 februari is er wear een reguliere sessie van de Studiegroep

Ruimtelijke Inrichting

Onderstaand advies is in afstemming met DGMO en RWS opgesteld

Opening en mededelingen
• Geen

1

2 Verslag 21 januari jl bijgevoegd
• Geen

Ordening van beleidsopties
• Presentatie door r 5 1 2e

• Notitie met proeve van eerste inkleuring hoofdstuk 3

Vingeroefening bijgevoegd

3

Advies

Observaties bii de Vinaeroefenino

Uit het verslag van de bijeenkomst van de Studiegroep d d 21 januari jl
valt op te maken dat de discussies levendig waren Over de nodige
onderwerpen werd verschillend gedacht De oogst van de bijeenkomst is

in het verslag samengevat in een 11 tal kernpunten Vervolgens is door

het secretariaat geprobeerd om de complexe discussies te vatten in de

voorliggende Vingeroefening Onderstaand een aantal observaties

Politieke keuzes buiten beeld

De studiegroep denkt een richting uit en dat is verduurzaming van de

landbouwen daarmee vermindering van de milieubelasting inclusief

stikstof De opties die worden geschetst zijn feitelijk geen opties maar

een instrumentenmix die noodzakelijk is om het doel van verduurzaming
van de landbouw te bereiken

Door het accent op de inhoud in de Studiegroep blijven de te maken

politieke keuzes buiten beeld Terivijl de Studiegroep juist bedoeld is om

de politiek te helpen bij het maken van keuzes

Pagina 1 van 4
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Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Bij het vervolg kan aan dit tekort tegemoet gekomen worden door een

uit te gaan van uitv erking met verschillende politieke ambitiesniveaus

Choog middel laag] en de daarbij behorende instrumentenmixen i c m

met een overzicht van kosten baten oppervlaktes aantal bedrijven
milieu uitstoot [kortom getallen wil de Studiegroep met haar Advies bij
de komende kabinetsfomnatie een bijdrage leveren die er toe doet

Datum

B februari 2021

Gezien de doorlooptijd en eerder gemaakte keuzes in de Studiegroep

lijkt dat niet haalbaar Het is in dat licht bezien wellicht een optie om

voor te stellen dat de Studiegroep een Top 5 van keuzes en of knoppen te

indentificeren vwaar de politiek aan kan draaien

Urqentie ontbreekt

Je kan aangeven datde hoofdboodschap in het Advies zou moeten zijn
dat als het ambitieniveau van verduurzaming van de landbouw niet hoog

genoeg w ordt ingevuld dat Nederland op slot blijft zitten stikstof En

dat daardoor ook geen ruimte ontstaat voor versterking van de

sociaaleconomische positie van het landelijk gebied en er geen ruimte

ontstaat voor andere gewenste opgaven functies in het landelijk gebied
Ook ontbreekt in het Advies de notie dat met een voldoende hoog
ambitieniveau ook de nodige vervoigschade onderbouv d met getallen
vanuit het huidige beleid wfordt voorkomen Dit is de boodschap die

Studiegroep aan de politiek zou moeten willen meegeven

Actuele illustratie van de urgentie voorlenW door een rechterlijke

uitspraak ihkv stikstof op 20 januari jl kunnen er bijvoorbeeld geen

Tracebesluiten meer worden genomen en aanlegvergunningen worden

verleend Als dit zo lange tijd blijft dan heeft dat gevolgen voor zowel de

mobiliteitsopgave als ook bijvoorbeeld voor bouwbedrijven

Water en bodem als ordenend principe

Positief is dat in de Vingeroefening de lagenbenadering als uitgangspunt
is gekozen en dat dit theoretisch principe breed draagviak kent binnen de

Studiegroep In het Advies worden ervervolgens GEEN consequenties
bv water bodem als ordenend principe bij de verdere uitwerking aan

verbonden Zo komt de lagenbenadering niet meer terug bij de

verschillende opties TerwijI Martha Bakker dat eerder voor de toekomst

van de landbouw heeft uitgewerkt inclusief kostenplaatjes

De lagenbenadering kan in het verdere vervolg als voIgt worden

opgepakt
in de inhoudsopgave van het Advies betekent dit dat de analyse
van de opgaven start met een paragraaf over water en bodem als

ordenend principe voor de ruimtelijke inrichting
in de denkoefening betekent het dat ook wordt nagedacht wat de

inter nationale bovenregionale opgaven zijn in de biofysische
laag zijnde de randvoorwaarden voor al het beleid in de lagen
daarboven

je kan voorstellen dat te maken kaartbeelden voor opgaven op

het terrein van water Si bodem natuur en mobiliteit hierbij

o

O

O
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kunnen helpen zoals de Klimaatinspanningskaart dat kan doen

voor de woningbouwopgave lenW is bereid om hier over mee te

denken

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Je kan vender aangeven dat bij de verschillende beleidsopties de plussen
en minnen en de kosten baten nu zo sereen zijn gefomnuleerd dat

deze onderling niet meer te vergelijken of te wegen zijn voor de lezer

Aangeven dat verdienvernnogen van de agrariers inderdaad zeer

belangrijk is maar dat dit dus een beleidslijn in de occupatielaag is

Gezien de randvoor\waarden en kaders weik sociaaieconomisch beieid

zouden we dan richting piatteland en boeren moeten gebruiken
Aangeven dat platteiand en boeren door eikaar worden gehaaid Het PBL

en SCP zijn genuanceerder in kenschetsen van het piatteland Erzijn veel

goudkustjes Maar er zijn ook armere gebieden Maar dit is meer een

algemene opmerking dan een direct lenW belang

Datum

B februari 2021

• Inhoudsopgave adviesrapport bijgevoegd

In de Studiegroep van 21 januari jl iag een geannoteerde inhoudsopgave
van het Advies voor In het overieg gingen de discussies vervoigens met

name over de beleidsopties

De nu voorliggende Vingeroefening is bedoeld om op dit onderdeel

stappen vooruit te zetten Intussen biijkt de inhoudsopgave van het

Advies op onderdelen gewijzigd Zo is de financiele doorrekening als ook

Wat en wie en Wie doet wat ais zeifstandige sub paragrafen
verdwfenen

Advies

Aangeven dat het nodig is om voor de volgende sessie van de

Studiegroep het gehele conceptadvies te ontvangen zodat het totaai op

zijn merites kan vworden beoordeeld

4 Afspraken over vervolg
• Kaartmateriaal weike behoeften Wie denkt mee

Toeiichtinq op de klimaatinspanningskaart

Je kan hier noemen dat DGWB eerder de Toelichting op de zogenaamde

Klimaatinspanningskaart bij het secretariaat van de Studiegroep heeft

aangeieverd De kaart zelf moet inzichteiijk maken wfaar extra inspanning
door woningbouw op ongunstige piekken noodzakeiijk is

De kiimaatinspanningskaart ondersteunt je eerdere appei in de

Studiegroep voor

• het belang van water bodem en ondergrond bij de ruimtelijke

inrichting het zou de basis hiervan moeten zijn Een

kiimaatinspanningskaart helpt de politiek ook bij het maken van

keuzes waar lets wel kan en waaK iets misschien beter niet kan

] zagen in de vorige Studiegroepen [5 1 2e 5 1 2e

hiervan ook de voordelen

• dat bij iocatiekeuze van nieuwe woningen goed moet worden gekeken
naar de voor klimaatadaptatie noodzakelijke inspanningen

Pagina 3 van 4
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Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Quick scan Antea ruimteliike belangen

DGWB heeft verder een quick scan van Antea naar de ruimtelijke

belangen van lenW [direct en indirect bij het secretariaat van de

Studiegroep aangeleverd Het is echt een quick scan naar hectares

het brengt het heden in beeld en met enig gevoel bij een doorkijk

richting 2050

Datum

0 februari 2021

• Vervolqafspraken naar de afrondinq van het advies

Er staat nu nog een reguliere bijeenkomst van de Studiegroep

gepland op 25 februari | 5 1 2e j zal dinsdag gaan voorstellen om

ook nog een bijeenkomst in de tweede week van maart te plannen

Advies

Gezien de levendige discussies in de Studiegroep over het advies is

dat een logisch voorstel
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concept advies SGRI 25 februari 2021 def eindconcept docx

To

5 1 2eFrom

Sent

Mon 3 7 2022 11 01 06 AM

Van 5} 1 2e | DGWB

Verzonden woensdag 24 februari 2021 15 37
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Onderwerp FW concept annotatie SGRI
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DGWB ^ 5 1 2e @minienw ni

Aan

Best^^l^

Hierbij de annotatie voor de DGRI morgen

De kernpunten zijn
l urgentie

In de nu vooriiggende hoofdstukken iigt het accent op de inhoud en blljven de te maken polltieke keuzes bulten beeid De

voorsteiien blljven erg abstract en geven nog geen handvatten voor hnadelingsperspectief

De hoofdboodschap In het Advies zou moeten zIjn dat ais het ambitieniveau van verduurzaming van de landbouw niet hoog genoeg

wordt Ingevuid dat Nederland op slot blijft zitten stikstof En dat daardoor ook geen ruimte ontstaat voor versterking van de

sociaaleconomische positie vitaliteit van het landelijk gebied en er geen ruimte ontstaat voor andere gewenste opgaven functies

in het landelijk gebied

Eerder hebben we je meegeven om een Top 5 van keuzes en of knoppen te identificeren waar de politiek aan kan draaien In dit

licht bezien is de paragraaf No regret contra prod uctief beleid stoppen een begin maar geeft nog onvoldoende oinzicht in de

effecten

2 Positief is dat er tekstueel op verschillende plekken het principe van water en bodem als ordenend principe wordt aangestipt

Vervolgens wordt er bij de verdere uitwerking te vrijblijvend met dit principe omgegaan

Voorbeeld 5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 l

B Ondergrond Bij het ontwikkelen van opties voor een duurzame energievoorziening een benadering nodig is waarbij de

mogelijkheden en de beperkingen van de ruimte in de ondergrond en op de bovengrond in samenhang worden bezien Ofwel een

3D ordening is gewenst Het is inmiddels druk in de ondergrond vooral in stedelijk gebied Er zijn zeker kansen maar ook

belemmeringen gezien andere vormen van gebruik van de ondergrond

We horen graag terug hoe de vergadering is gelopen en welke vervolgacties je voorziet

GK^ 1 2^
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatle en Bestuur

Den Haag

DG Water en Bodem

T a v 5 1 2e

Conta rsnnn

5} 1 2e

5K1 2ei1 aminienw nl

memo
Datum

B februan 2021
Plenaire sessie Studiegroep Ruimtelijke Inrichting
Harbers

5 1 2e L bestl^l^Geachte

Morgen donderdag 25 februari is er weer een reguliere sessie van de Studiegroep

Ruimtelijke Inrichting

Onderstaand advies is in afstemming met RWS en DGMO opgesteld

Met hartelijke groet

Opening en mededelingen
• Geen

1

Verslag bijeenkomst 9 februari jl bijgevoegd
• Geen opmerkingen

2

Brieven natuurorganisaties en LTO bijgevoegd
• De brieven zijn eerder ter kennisname door het secretariaat

venspreid
• In de voorliggende hoofdstukken wordt deels tegemoet gekomen

aan de pieidooien vanuit de natuurorganisaties en de LTO In zijn

aigemeenheid is het conceptadvies wel meer in iijn van denken zoals

die door de natuurorganisaties wordt aangehouden Dat laat onverlet

dat de brief van het LTO op de inhoud prikkelend is bv juist meer

ruimte nodig voor de agrarische sector en verderop een aantal

tekortkomingen van de Studiegroep wijst Een daarvan is het

ontbreken van een financiele paragraaf doorrekening waarde

Motie Harbers expliciet om vraagt

3

Concepthoofdstukken 1 t m3 van het advies van de studiegroep

[in twee documenten bijgevoegd

4

Vooraf

De stukken zijn maandagavond ontvangen en de stukken zijn ingrijpend

gewijzigd Afstemming intern in vakantieperiode moest in korte tijd
Waardering kan je uitspreken voor het verzette denkwerk door het

secretariaat Enkeie positieve verschiilen ten opzichte van de eerdere

vingeroefening

Pagina 1 van 4

280097 0018



in zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er een redelijk afgewogen

analyse ligt van de diverse opgaven in het landelijk gebied
de lagenbenadering water bodem en ondergrond als ordenend

principe komt op een aantal plaatsen duidelijk voor het voetlicht

het secretariaat van de studiegroep probeert in het deel van

hoofdstuk 3 met de groene tekstkieur clusters van maatregelen te

formuleren primal

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Datum

24 februari 2021

A Algemene opmerkingeti observaties

De volgende twee meer algemene observaties kan je inbrengen in de

studiegroep Bij onderdeel B wordt hier specifiek en op een aantal

andere punten ingegaan

1 Hoe dan

In de voorliggende hoofdstukken wordt nog niet ingegaan op

financien concrete maatregelen instrumenten welke partijen etc

Wat nu voorligt is dan ook meer te beschouwen als een soort

benadering van de problematiek c q de opgaven die in de komende

decennia moeten gaan landen in het landelijk gebied Voor een

politiek goed bruikbaar advies is echter meer nodig dan alleen een

beschouwende insteek

2 Uraentie tiidasoect

We zitten nu met een urgent vraagstuk rond stikstof de aanleg van

infra en de bouw in Nederland zit deels op slot met alle gevolgen van

dien Zie recente artikelen in de media o a m b t het Nederlandse

vestigingsklimaat in het Financieel Dagblad en de recente oproep door

VNO NCW voorzitter Ingrid Thijssen
De Studiegroep is een direct uitvioeisel van het stikstof debat Vanuit

deze urgentie mag verwacht worden dat de Studiegroep dit aspect

adequaat in haar advies aan de politiek gaat adresseren

B Specifieke opmerkingen

Hotie vraaot om dooroerekende beleidsooties

De motie Harbers vraagt om concrete samenhangende en

doorgerekende beleidsopties bruikbaar voor de volgende

kabinetsperiode Dit ontbreekt nu nog in de voorliggende
hoofdstukken

Ontbreken van uraentie politieke keuzes voorleaaen

In de nu voorliggende hoofdstukken ligt het accent op de inhoud en

blijven de te maken politieke keuzes buiten beeld De lezer krijgt
vooral een beeld mee van een complexe inhoudelijke problematiek
waarvoor bovendien op de korte termijn geen opiossingen voor te

vinden zijn

Je kan aangeven datde hoofdboodschap in het Advies zou moeten

zijn dat als het ambitieniveau van verduurzaming van de land bouw
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niet hoog genoeg wordt ingevuld dat Nederland op slot blijftzitten
stikstof En dat daardoor ook geen ruimte ontstaat voor vensterking
van de sociaaleconomische positie vitaliteit van het landelijk gebied
en ergeen ruimte ontstaat voorandere gewenste opgaven functies

in het landelijk gebied Ook ontbreekt in het Advies de notie dat met

een voldoende hoog ambitieniveau ook de nodige vervoigschade
onderbouwd met getallen vanuit het huidige beleid wordt

voorkomen Dit is ons inziens een boodschap die Studiegroep aan de

politiek zou moeten willen meegeven

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Datum

24 februari 2021

Eerder hebben we je meegeven om een Top 5 van keuzes en of

knoppen te identificeren waar de politiek aan kan draaien In dit licht

bezien is de paragraaf No regret contraproductief beleid stoppen

een begin In deze pa rag raaf wordt nu nog onvoldoende duidelijk

gemaakt of en in hoeverre het stoppen met contraproductief beleid

Nederland van het stikstof slot haalt Je kunt aangeven dat het

belangrijk is om hierop een antwoord te geven

Water en bodem als ordetiend Principe

Positief is dat er tekstueel op verschillende plekken het principe van

water en bodem als ordenend principe wordt aangestipt De

Studiegroep meent dat de inrichting van het landelijk gebied beter

moet aansluiten op de ondergrond en de structurerende infrastructuur

in het landschap en dat bij de inrichting rekening moet worden

gehouden met behoud en versterking van leefbaarheid en vitaliteit

van het landelijk gebied

Vervolgens wordt er bij de verdere uitwerking tej vrijblijvend met dit

principe omgegaan Voorbeeld ten aanzien van verstedelijking in het

landelijke gebied onderscheidt de Studiegroep een viertal regimes
voor ondenscheiden gebieden Bij geen van de vier regimes wordt een

relatie gelegd met bodem water en ondergrond als ordenend

principe Je kunt aangeven water en bodem als ordenend principe
nader uitgewerkt moet worden anders blijft het bij lippendienst Dat

kan ook met voorbeelden we bouwen niet in diepe polders tenzij er

klimaatadaptief wordt gebouwd We vestigen geen nieuwe

waterslorpende functies in gebieden waar geen wateraanvoer

mogelijk is Op de hoge zandgronden gaan we gewassen telen die

beter tegen droogte bestand zijn

Drooate

Bij het IBO RO brengt lenW DGWB in dat er naar drie droge zomers

veel aandacht is gekomen voor droogte De beleidstafel droogte heeft

in korte tijd veel aanbevelingen opgeleverd waarvan hetgrootste
deel al is geimplementeerd of in uitvoering is Voorde 2^ fase van het

Deltaprogramma Zoetwater investeren Rijk en regio circa €800 min

in maatregelen om Nederland weerbaar te maker tegen
watertekorten Maar zonder het aanpassen van de ruimtelijke

inrichting en het ruimtegebruik aan waterbeschikbaarheid het

watersysteem als ordenend principe zal Nederland vaker met

watertekorten te maker krijgen We realiseren ons dat het aanpassen

van de ruimtelijke inrichting aan de waterbeschikbaarheid zuiniger

zijn met water en het water beter vasthouden veel inzet en moeilijke
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keuzes van regionale overheden vergen Dat vraagt een scherpe regie
van de Rijksoverheid in het ruinntelijk domein een richtinggevend
kader over de implicaties van water en bodem als ordenend principe
zie hierboven Dat is ook een boodschap die de Studiegroep aan de

politiek moet willen meegeven

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Datum

24 februari 2021

Waterkwaliteit

Ook om de waterkwaliteit te verbeteren is de transitie in de landbouw

edit nodig Net als onn de stikstof depositie te verminderen niveaus

van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen en de

natuur biodiversiteit weer op orde te krijgen Deze transitie is de roze

olifant in de kamer Of een plan landelijk of van provincies kans van

slagen heeft is afhankelijk van landelijke politieke keuzes en sturing
Ook de Studiegroep moet in haar advies hieraan willen bijdragen

Onderarotid en duurzame etieraievoorzienitia

• Bij het ontwikkelen van opties vooreen duurzame energievoorziening
een benadering nodig is waarbij de mogelijkheden en de beperkingen
van de ruimte in de ondergrond en op de bovengrond in samenhang
worden bezien Ofwel een 3D ordening is gewenst Het is inmiddels

druk in de ondergrond vooral in stedelijk gebied Er zijn zeker

kansen maar ook belemmeringen gezien andere vormen van gebruik
van de ondergrond

• Kaarten T b v de NOVI is een kaart gemaakt met warmtevraag en

geothermie potentie Die kaart is niet in de NOVI zelf terecht

gekomen Je kunt deze kaart desgewenst inbrengen
• Aandacht voor bodemenergie warmte koudeopslag ontbreekt Er is

als het om warmte uit de ondergrond gaat alleen aandacht voor

geothermie Bodemenergiesystemen zijn als zelfstandige bronnen

voor verwarmen en koelen van gebouwen van belang maar zijn ook

onmisbaar bij de realisatie van warmtenetten waar ze ingezet
kunnen worden voor het bufferen van tijdelijke overschotten van

warmte

• Relatie geothermie en bodemenergie met grondwater voor de

drinkwatervoorziening grondwaterbeschermingsgebieden
aanvullende strategische voorraden Dezefuncties worden bij
voorkeur gescheiden in de ondergrond vanwege bescherming van de

grondwaterkwaliteit STRONG
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DGWBlI 5 l 2e I@minienw nl1

DGWB

Mon 3 7 2022 11 01 15 AM

Subject FW annotatie

Received

concept advies SGRI 9 maart 2021 08032021 docx

To

5 1 2eFrom

Sent

Mon 3 7 2022 11 01 17 AM

DGWB5} 1 2eVan

Verzonden maandagS maart 2021 19 02

Aan 5 1 2e I DGWB | SKIK^e |@ minienw nl

CC | 5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

Onderwerp FW annotatie

Hierbij de annotatie voor je overleg morgen van de Studie groep Ruimtelijke inrichting

Een paar hoofdpunten
l Grote slag qemaakt concept en redenerinq is sterk verbeterd Aanqeleverde tekstvoorstellen over water bodem zijn goed

1 De koppeling met IBO RO werkt ook goedgeland 5 2 1 en 5 1 2 i

2 In het advies wordt ondenscheid gemaakt tussen 2 soorten landbouw productiviteitsgericht technologisch en natuurinclusief

dienstengericht Pit liikt goed te werken Als antwoord op de Hoe dan vraag wordt het voorstel gedaan | 5 2 1 en 5 1 2 1 |

Mier zal de discussie zich op toe spitsen schat ik in Indien er in de

Studiegroep een discussie ontstaat over een vraag of de voorkeur naar zoneren of normeren gaat dan kan je aangeven dat beide

nodig is

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I ^ erdere uitwerking is nog nodig Bij verdere concretisering

zal er wel spanning tussen de verschillende opgaven ontstaan

3 Het advies zou nog verder aan kracht kunnen winnen als de Studiegroep de resterende tijd gebruikt om beleidsopties uit te gaan

werken in termen van drie ambitie niveaus {laag middel en hoog met een mix van zoneren en normeren met gevolgen voor

intensieve landbouw extensieve landbouw en natuur inclusieve landbouw

Een andere optie kan zijn onr 5 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I

We zullen nog verdere tekstvoorstellen aan het secretariaat aanleveren

Gt fK^

5K1K2e | DGWB

Verzonden maandag 8 maart 2021 18 34

Aan 5 1 2e dGWB

Onderwerp annotatie

Van

Dag p ^i
Bijgaand
Oogst van webexsessie met RWS 5 1 2e |n | 5 1 2e | is in dit stuk verwerkt

Beeld goede uitwerking door secretariaat geen discussies

Kan nog aan kracht winnen hier doen w^K1 2^en aantal suggesties
Groet

5 1K2e

iendelijke groet
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Ministerie van Infrastructuur

enWaterstaat

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatle en Bestuur

Den Haag

DG Water en Bodem

T a v 5H1 2e

Contactpersoon
5 1 2B |

5 1 2e

5K1 2el1 aminienw nl

memo
Datum

B februan 2021
Plenaire sessie Studiegroep Ruimtelijke Inrichting
Harbers

5 1 2e L bestl^l^Geachte

Dinsdag 9 maart is er weer een sessie van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting

Onderstaande annotatie is maandagmiddag in afstemming metcollega s van RWS

en DGMO opgesteld

hiar haliiL e groet
5 1 2e

Opening en mededelingen
• Geen

1

Verslag bijeenkomst 25 februari jl bijgevoegd
• Geen opmerkingen

2

Brief NAJK bijgevoegd
• De brief is eerder ter kennisname door het secretariaat verspreid
• De Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt NAJK is een

belangenorganisatie van agrarische jongeren ongeveer 8000 leden

Het NAJK pleit in haar brief o a voor meer samenhangend
overheidsbeleid zonering landbouw verbod van zonneparken op

landbouwgrond landschapsinclusieve landbouw met onder meer

langjarige vergoedingen voor landschapsbeheer etc Netals het LTO

eerder bij de Studiegroep bepleitte is het NAJK voor uitbreiding van

het landbouwareaal Het gaat hier echter een stap verder en pleit
voor inpolderen van delen van de Waddenzee en een Schiphol in Zee

3

Notitie Opbouw rapport Studiegroep bijgevoegd]
• De voorzitter vraagt in het bijzonder graag aandacht voor Hoofdstuk

5 Keuzes voor een volgend kabinet

4

Advies zie noties hieronder

Conceptadvies van de studiegroep zie bijiagen
Bijgevoegd in drie delen

Eindrapport studiegroep ruimte hoofdstukken 1 en 2

Eindrapport studiegroep ruimte hoofdstuk 3 en 4

5

Pagina 1 van 4

280109 0020



Bijiagen eindrapport dit document bestaat voornamelijk uit

beschrijving van instrumentarium

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur
Advies zie noties hieronder

Datum

24 februari 2021Rondvraag en sluiting6

Advies

Vooraf

• De stukken zijn vrijdagavond verzonden en zijn opnieuw significant

gewijzigd t o v de vorige bijeenkomst qua opzeten uitwerking
• Vorige week heeft DGWB het secretariaat aangeboden mee te denken

enof te schrijven en dan met name irt hoofdstuk 3 gezien de

voortdurende worsteling in de Studiegroep Donderdagmiddag gaf het

secretariaat alleen open te staan voor tekstvoorstellen m b t

klimaatadaptatie Donderdagavond zijn ervanuit DGWB teksten

aangeleverd over onder meer waterbeschikbaarheid klimaatadaptatie

zeespiegelstijging irt rapport Sweco en chemische kwaliteit water De

strekking van deze actie zien we vooral terug in hoofdstuk 3 Dat is

positief Het kan inhoudelijk nog wel iets strakker dus daargaan we het

secretariaat weer tekstueel bij ondersteunen De belangrijkste

redactieslag voor het secretariaat in deze is om de water en bodem

teksten in hoofdstuk 1 en 2 te synchroniseren met die van hoofdstuk 3

• Eerder gaf je aan iets te willen met de klimaatinspanningskaart richting
het Eind rapport We zijn nu in de fase beland dat er kaartmateriaal in het

rapport wordt opgenomen en er bijiagen worden toegevoegd We stellen

voor om de klimaatinspanningskaart opnieuw bij het secretariaat onder

de aandacht te brengen bij het aanleveren van nieuwe tekstvoorstellen

• Algemene observaties

• Waardering kan je uitspreken voor het vele verzette werk door het

secretariaat in korte tijd inhoudelijk is er goed werk geleverd Er ligt een

rijk rapport
• In hoofdstuk 3 is nu een duidelijke koppeling gelegd met het IBO RO Dat

is logisch en werkt positief uit Tezamen bieden IBO en SGRI een nieuw

kabinet keuzes in de aanpak de hoe vraag van de ruimtelijke inrichting
van het platteland

• In vergelijking met eerdere versies van het advies wordt er in het rapport

zeer beperkt een relatie gelegd met het grondbeleid Grondbank en nu

helemaal niet meer met een Rijksontwikkelbedrijf Dat is opmerkelijk

aangezien LNV in eerder stadium in de Verkenning een duidelijke relatie

zag tussen een ROB en de opgaven op het platteland In de bijiagen bij
het rapport daarentegen is er wel aandacht voor het grondbeleid
instrumentarium

• Opvallend is dat er tekstueel verwezen wordt naar twee succesvolle

programme s van VROM en Verkeer Watenstaat de rijksbufferzones en

Ruimte voor de Rivier

• In het rapport wordt genoemd dat veel ook niet enof zelfs maar deels via

het spoor van ruimtelijke inrichting beleid kan worden gerealiseerd En

datals sectoraal en ruimtelijk beleid elkaar versterken ze in goede
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wisselwerking en satnenhang de grate maatschappelijke vraagstukken

opiossen

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Specifiek
In onze eerdere adviezen wezen we je op de volgende aspecten Datum

24 februari 2021

a Uitgaan van de lagenbenadehng water bodem en ondergrond als

ordenend principe

b Het ontbreken van een antwoord op de hoe dan vraag

c Inhoudelijk beschouwend c q het ontbreken van urgentie politieke
keuzes

d Motie vraagt om doorgerekende beleidsopties

Na lezing van het rapport valt tov bovenstaande aspecten het

volgende op

Laaenbenadering

a Zonder meer positief is dat het principe van het uitgaan van de

lagenbenadehng water bodem en ondergrond als ordenend principe
door de Studiegroep wordt omarmd Deze boodschap komt op

venschillende plekken in het rapport en belangrijk er bij Keuzes voor

een volgend kabinet helder voor het voetlicht

De Hoe dan vraag

b Het antwoord op deze vraag is abstract En dat zal gezien het

voorgaande en de nu nog resterende tijd ook zo blijven met

normeren of zoneren als hoofdkeuzes En door de koppeling met het

IBO RO worden cje mooeliike hoofdkeuzes oua sturinosfilosofie daar

5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

c Inhoudeliik beschouwend c q het ontbreken van urgentie politieke

keuzes

Het advies is redelijk en evenwichtig qua analyse De te maken

politieke keuzes blijven echter nog te veel buiten beeld ook in de

verder uit te werken hoofdstuk 4 en 5

In tegenstelling tot eerdere versies wordt de urgentie noodzaak om

de korte termijn venschillende lenW problematieken stikstof

droogte waterkwaliteit aan te pakken wel sterker benadrukt

Feit is dat lenW RWS door stikstof een groot uitvoeringsprobleem op

dit moment een groot uitvoeringsprobleem heeft en dat met het
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voorliggende advies niet het gevoel geeft dat dit snel en voortvarend

met de voorgestelde maatregelen kan worden opgelost

Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Vender is er het beeld dat het stuk zoals dat nu voorligt redelijk

dichtbij het punt is aangekomen dat er echte beleidsopties

geformuleerd kunnen gaan worden Met name het sturingsdeel in

hoofdstuk 3 verdient nog nadere uitwerking Het is nu meer

geformuleerd als een opsomming van sturingsmogelijkheden

[zonering of normering] de aanbeveling is om hier verdere

uitwerking aan te geven

Datum

24 februari 2021

Tav normeren

In het advies zal dan een uitspraak gedaan moeten worden over de

uitwerking van normering hoe werkt dan de normering dan door en

welke partij gaatdatdan doen Vragen die hierbij in beeld komen

zijn laatjedit over aan provincies of geef je daar als rijksoverheid
een bepaald beleidskader bij mee

Tav zoneren

Idem dito Ook hier zal dan een uitspraak gedaan moeten op welke

thema s en op welke manier zoneren gaat werken en ook welke

instrumenten er dan worden ingezet Ook hier speelt de vraag vanuit

het Advies van de Studiegroep geredeneerd welke bestuurslaag dan

aan zet is

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I

Hotie verzoekt om dooraerekende beleidsopties

Het advies zou nog verder aan kracht kunnen winnen als de

Studiegroep de resterende tijd gebruikt om beleidsopties uit te gaan

werken in termen van drie ambitie niveaus laag middel en hoog
met een mix van zoneren en normeren met gevolgen voor intensieve

landbouw extensieve landbouw en natuur inclusieve landbouw

Een andere vorm van doorrekening in het Advies kan zijn ofii^ 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1
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Bestuurskern

Dir Waterveiligh

Klimaatadapt en Best

Klimaatadaptatie en Bestuur

Datum

24 februari 2021
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DGWBlI 5 l 2e I@minienw nl1

DGWB

Mon 3 7 2022 11 01 29 AM

Subject FW Conceptadvies studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied
Received

Op en aanmerkingen lenW SGRI 03262021 docx

To

5 1 2eFrom

Sent

Mon 3 7 2022 11 01 30 AM

Van 5} 1 2e | DGWB j 5} 1 2e | g minienw nl

Verzonden zondag 28 maart2021 18 57

5 1 2e I DGWB | SKIK^e |@ minienw nl

Onderwerp FW Conceptadvies studiegroep ruimteiijke inrichting landeiijk gebied

Aan

ik zie dat 5 l 2e dit niet naar jou heeft doorgestuurd

Bij deze

gk^ i 24

Verzonden met BiackBerry Work

www biackberrv com

5 1 2e DGWB | 5 1 2e |@minienw nlVan

Datum vrijdag 26 mrt 2021 5 07 PM

Aan

Kopie

Onderwerp FW Conceptadvies studiegroep ruimteiijke inrichting landelijk gebied

5] 1 2e I DGWB ^ 5 1 2e | Sminienw nl

5 1 2e I DGWB 1 5 1 2l
~

@minienw nl

Dag ^ l 24
• Bijgaand het document dat ik naar het secretariaat heb gemaiid Bestaat uit drie biokken aigemene opmerkingen was begin

van annotatie voor jou tbv sessie komende maandag observaties 5 1 2e vanuit IBO en tekstueie opmerkingen vanuit

de verschillende dossierhouders

• De sessie maandag gaat dus niet door Vandaar dat ik alles nu in 1 document heb geveegd
• Zoals we het hadden bedacht is nu door cancellen anders geen aparte annotatie voor jou Zet jij dit document al dan een

uitsnede gewijzigd alsnog door naal 5| l 2| Hij moet wel kunnen zien wat we hebben ingebracht

Groet

| 1 24
Van 5 1 2e |

Verzonden vrijdag 26 maart 2021 16 38

Aan 5 1 2e I DGWB I 5 1 2e

5 1 2e l@wur nl I 5 1 2e |@wur nl | 5 1 2e grabobank nl

5 1 [2g spaarsaam nu S 1 2e gistaatsbosbeheer nl 5 1 2e@strootman net | 5 1 2e | g hotmail com’

5 1 2e gicloud com

5K1 2e I
CC | 5 1 2e ] | 5 1 2e

5 1 2e |{|RF VJFA

Onderwerp RE Conceptadvies studiegroep ruimteiijke inrichting landelijk gebied

Beste leden van de studiegroep ruimteiijke inrichting

Op de drempel van het weekend willen we u graag vast melden dat we de conclusie hebben getrokken dat de reservering voor de

vergadering van de studiegroep van a s maandag kan komen te vervallen Hiervoor zijn twee argumenten

het tot nu toe ontvangen commentaar is duideiijk en wordt zo veel mogeiijk verwerkt daarvoor is geen bijeenkomst van de

studiegroep nodig

een groot aantai leden is niet in de gelegenheid om de vergadering van maandag a s bij te wonen

De versie met de verwerkte opmerkingen krijgt u nog een keer te zien voor de definitieve afronding Wellicht nemen we na het

weekend met sommigen van u nog bilateraal contact op vanwege specifieke commentaarpunten

5 1 2e J 5 {1 2e IRF BBV

©rabobank nl5 1 2e

5 1 2e f 1 245 1 2i | 5 1 [2e l@pbl nl 10 2e

5 1 2e p 1 24
DGWB ^ 1 246 1 2e DGWB S 1 2e DGWB I 5 1 2e

5 {1 2e 5 l 2e
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Goed weekend toegewenst

Met vriendelijke groet namens 5 1 2e

5 1 2e

5 l 2eVan

Verzonden woensdag24 maart 2021 21 42

Aan 5 l 2e 5 l 2e riiksoverheid nl 5 l 2e I 5 l 2e |@minlnv nl

I DGWB 1 5 l 2e ^nninienw nl

5 l 2e

J IRF BBV

1 SKIKSe | Snninfin nl 5 l 2e |@wur nl 5 1K2e | Swur nl | SKIKSe l@wur nl 5 l 2e |^wur nl

@rabobank nl

@rabobank nl^^ 1 2^spaarsaam nu S|i 1 ^ spaarsaam nu 5 1 2e gstaatsbosbeheer nl

5} 1 2e[lgista3tsbosbeheer ril 5 C 2e@ strootman net 4j l 2testrootman net 5 l 2e |@ hotmail com

5 i 2e ^@hotmail com | 5 i 2e @jcloud com 5 i 2e |@icloud c^ Directie bestuurssecretariaat

@wsrl nl 5 1 2e @pbl nl 5 1 2e @pbl nl [
5 1 2e |@minbzk nl^ 5 1 2e 5 1 2e |@minbzk nl | 5 1 2e 5 1 2e ^ 5 1 2e | 5 minlnv nl

|5H1 2e 5 1 2e @minlnv nl

5 1 2e @minbzk nl 5 1 2e 5 1 2e

5 1 2e @rabobank nl 5 1 2e arabobank nl 5 1 2e

5 1 2e

5 1 {2e 5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e I DGWB 1 5} 1 2e |@minienw nl 5 1 2e

DGWB 5 1 2e @nninienw nl

@riiksoverheid nlCC

^ 5K1 2e I DGWB

5| 1 ^fliRF VJFA 5 1 2e |g minfin nl f

5 1 2e @minlnv nl

5 1 2e 5 {1 2e 5 1 2e@minienw nl

]i \ 5H1 2e 5 1 2e5 1K2e @nninln\ nl

Onderwerp Conceptadvies studiegroep ruinntelijke inrichting landelijk gebied

Beste leden van de studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied

Zoals eerder aangekondigd sturen we u nog net vandaag het concept van het advies van de Studiegroep Hoewel u deze mail ruim

na kantoortijd ontvangt hopen we dat het voor u mogelijk is uiterlijk a s vrijdag aan het einde van de dag uw commentaar op het

concept door te geven zodat in het weekend bepaald kan worden ofde gereserveerde bijeenkomst op a s maandagmiddag

doorgongf moet vinden Als deze reactietermijn vooru te kort is vernemen we dat ook graag

U treft bij deze mail twee bijiagen een pdfwaarin kaartmateriaal is opgenomen en een wordversie met alleen tekst Dit is gedaan

om de mail niet te zwaar te maken hopelijk past hij zo nog in alle mailboxen De teksten zijn in beide documenten nagenoeg

identiek maar we verzoeken u de tekst in het word document te lezen en te beoordelen want dat is de allerlaatste versie

Met vriendelijke groet namens] 5 l 2e \en het secretariaat

5 1 2e

5 1 2eVan

Verzonden vrijdag 19 maart 2021 16 15

Aan 5 1 2e 5 1 2e @riiksoverheid nl

5 1 2e @minbzk nl [

5 1 2e I 1 5 1 2e |@minlnv nl

DGWB 1 5 1 2e |g minienw nl

5 1 2e

IRF BBV

| 5K1 2e |@m infin nl 5 1 2e |@ wur nr 5 1 2e | g wur nl | 5 1 2e |g wur nr 5 1 2e |@wur nl

5 1 2e @rabobank nr 5 1K2e arabobank nl

|^rabobank nl ^^ 1 2pspaarsaam nu ^k ’ H^spaarsaam nu 5 1 2e ^staatsbosbeheer nl

cj5 1 2e[|@staatsbosbeheer ril 5 1 2eg strootman net 45 1 24iastrootman net 5 l 2e g hotmail com

5 l 2e |@hotmail com 5 1 2e @icloud com 5 l 2e |^icloud c^
@wsrl nl 5 l 2e @pbl nl 5 l 2e |@pbl nl

5 1 2e 5 D 2e

5 1 2e @rabobank nl

6 1 2e

5 1 2i

5 1 2i 5 1 2e

| 5 l 2e |@r^inbzk nl | 5 l 2e ^ 1^ 5K1 2e ^ 5 l 2e5 l 2e | minbzk nl 5 1 pe~ gminlnv nl

5 l 2e ^minlnv nl5 1 2e]

5 1 2e |@riiksoverheid nl | 5 1 2e | DGWB | 5 1 2e |@minienw nl I 5 1 2e |
d 5K l 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl 5 1 2e

5| 1 d fliRF ’^JFA 1 5 1 2e |@minfln nl l

| 5 lX2^ g nninlnv nl

Onderwerp stand van zaken en planning advies studiegroep ruimte

Beste leden van en betrokkenen bij de studiegroep ruimte

In aanvulling op onderstaand bericht willen we u melden dat we sinds het laatste overleg in de studiegroep van vorige week

vrijdag weer het nodige werk hebben verzet maar nog niet zo ver gekomen zijn dat we u deze week al weer aangepaste teksten

kunnen voorleggen Het is ons streven om u volgende week woensdag de concepttekst van het advies toe te sturen met het

verzoek om daarop dan uiterlijk vrijdag te reageren We hopen dat dit in ieders drukke agenda s is in te passen

Voor nu een goed weekend toegewenst

Vriendelijke groet namens 5 1 2e en secretariaat

5 1 2eCC

DGWB ^ 5 1 2e | g minienw nl

| 5} 1 2e

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e@minlnv nl

5 l 2e

Van 5 1 2e | 5 1 2e |@riiksoverheid nl

Verzonden woensdag 17 maart 2021 17 23
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@minfin nl 5 1 2e ^staatsbosbeheer nl ^5 1 2e[^staatsbosbeheer nl

] S l 2e aminlnv nl [
c| 5 1 2e |@minezk nl 5 1 2e |@icloud com

JHIRF BBV ^ 5 1 2e

5 1 l2@spaarsaam nu 5|K1 2^spaarsaam nu

^ 1 24jSstrootman net

6 1 2eAan

5 l 2e 5H1 2e

5 1 2e

ej 5 1 2e | @icloud com 7| 5 1 2e |g wsrl nr 5 1 2e |@wsrl nl

5 l 2e i@rabobank nr j 5 1 2e | arabobank nl

tj 5K1 2ej^^inezk nl

5 1 2e5 1 2e ^minbzk nl

5 1 2e5 1 2e 5 1 2e ^minbzk nl

| DGWB | 5K1 2e

|5} 1 2e[ ^ 5 1 2e |Ominlnv nl

5 {1 2e jj 5 l 2e | minbzk nl

^ 5 1 2e |@mi^krnl l 5 1 2e ^ 2 i

^minienw nl | fio^2e^

5K1 f2e

5 l 2e @ hot mail com 5 1K2e |^hotmail com

5 1 2e

5 1 2e l ^ 5X1 K2e

5 1 2e ^minlnv nl 5 1 2e |@pbl nr | 5 1 2e | aipbl nl | 5 1 2e |@wur nl | SKIKSe | Swur nl

Onderwerp wekelijkse overleg team Ruimtelijke studiegroep

Beste alien

Helaas is het niet gelukt om iedereen bij elkaar te krijgen op 1 van de voorgestelde data welke is uitgezet via de datumprikker

Na overleg is besloten om een schriftelijke ronde te houden Mocht het nodig zijn dan houden we 29 maart 13 00 15 00 uur als

reserve datum achter de hand

Met vriendelijke groet

5 1 2e^minlnv nl

5 1 2s

tiezoeKaares

Muzenstraat 97

2511 WB Den Haag
Bezoekers dienen zich te legitimeren met een geldig ^eg^t^mat^eilelvlys paspoort ID kaart rijbewijs of Rijkspas

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 foryou If you are not the addressee or if this message was senttoyou

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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Dag leden van het secretariaat

Allereerst complimenten vooropnieuw een duidelijke verbeterslag Hierbij de opmerkingen en

tekstsuggesties vanuit lenW De reactie bestaat uit drie onderdelen

a Algemene opmerkingen en Observaties irtIBO en c Tekstsuggesties

We begrijpen inmiddels dat de sessie van maandag is afgeblazen Dat heeft tot voor ons gevolg
dat we verschillende producten nu in dit document bij elkaar hebben gevoegd Dat betekent deels

soms herhaling maar ook andersoortige commentaar in een en hetzelfde document Ik kan mij
voorstellen dat we volgende week nog op onderdelen nader contact nodig is

Met hartelijke groet

5 1 2e

A Algemene opmerkingen

1 Complimenten goed verhaal heldere analyse goed onderbouwd en geillustreerd

2 Begin in de nieuwe versie met aanbevelingen uit het huidige afsiuitende hoofdstuk wat is het

advies aan het nieuwe kabinet Daarna voIgt onderbouwing en duiding van die boodschap

3 Advies aanbevelingen nog niet in lijn met analyses in de voorgaande hoofdstukken

Anders gezegd de aanbevelingen zijn voorzichtig wat vlak geformuleerd Het heeft onze

voorkeur om daar waar het kan de urgentie te benadrukken door meer gearticuleerde

aanbevelingen

• Illustratie door meerdere leden van de Stud leg roep is aangeven dat 5 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1• Illustratie aanbevelingen om een en in ander

5 2 1 en 5 1 2 i

Illustratie 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I

• Illustratie tav Doelen en Kaders biz 51 5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i
Graag aandacht4

hiervoor Suggestie 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 15

6 5 2 1 en 5 1 2 1

b Observaties irt IBO

Niet in IBO verwoord wel aan bod in expertsessie energietransitie door energietransitie

gaat prijs landbouwgrond ook omhoog te nadele van kansen voor krinqiooplandbouw

Delen wij alien de stelling onder beschrijving opgave natuur dat

We vermoeden van wel maar is dit besproken in ae bGKir

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1
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Functiecombinatie met natuur vind ik ingewikkeld Is dat denkbaar Bij wind op land is dat

toch zielig voor de vogels Zijn dat slechte buren Zon en natuur gaat dat samen Zie ook

artikel in de Trouw deze wek

5 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I Izie Dovenstaanae opmerking onaerA maak

aanbevelingen meer concreet

Meer nav

5 2 1 en 5 1 2 1

c Tekstsuggesties

Eerder hebben we vanuit lenW tekstbrokken als bouwsteen aangeleverd

Veenweide bodemdalina

Geen opmerkingen prima nu

Artikel Sweep zeespieaelstiiaina

5 2 1 en 5 1 2 I

Voorstelf 5 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 i

Hernieuwbare energieopwekkinq fin rood de aanvullingen op verschillende plaatsen in het

rapport

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i
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5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 l

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I

Grondinstrumenten fbiz 44^

Allereerst positief is dat de passages in het rapport van de SGRI niet de Verkenning Actief

Rijksgrondbeleid doorkruist

Kanttekening

5 2 1 en 5 1 2 i
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5 2 1 en 5 1 2 I

Nr 18 Instrumenten fbiz 521

We stellen de volgende passage voor

5 2 1 en 5 1 2 i

Toelichting

Argumentatife^ l en 5 1 |2 iVIotter lezend maar ook schrappen van de zin met 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1

Waterkwaliteit KRW fbIz lO t

De opmerking van 5 1 2epver de KRWS is qedateerd maar in de ontwerp plannen van heden is

het beeld vergelijkDaar bchterde constatering dat 5 2 1 en 5 1 2 1

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

Doelen en Kaders fbiz 51^
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5 2 1 en 5 1 2 iNr 9

5 2 1 en 5 1 2 I

Toelichtinq Volqens ons 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 I

Vervnlner^ ^r ir pr l 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1 ^oor ons 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

10 Doelen en Kaders biz 51]

Nr 10 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i
Tn^lirhMnn v raan wah wnrHh hipr mpp fipnnnH

Of Graag verduidelijken5 2 1 en 5 1 2 i
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DGWB^ 5 l 2e I@minienw nl1

DGWB

To

5 1 2eFrom

Sent Mon 3 7 2022 11 01 48 AM

Subject FW concept mail aaitf^ i 2M SGRI
Received Mon 3 7 2022 11 01 49 AM

Van 5 1 2e | DGWB

Verzonden donderdag 8 april 2021 15 59

5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

CC 5 1 2e I DGWB | 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp FW concept mail aatf|K^^ SGRI

Aan

Hierblj een aantal aandachtspunten

Samenvatting
5 2 1 en 5 1 2 ip4 er staat

Graag toevoegen 5 2 1 en 5 1 2 15 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 i

KRW doelen

pl8 In de IBP staat de volgende passage met een wat grotere urgentie

5 2 1 en 5 1 2 I

Je kan voorstellen om de laatste zin ook in de SGRI op te nemen

Ruimte voor keringen waterveiligheid
• P27 onze tesktsuggesties over tijn niet overgenomen Nu gaat paragraaf 3 3 alleen over

I Dus graag opnemen na de

5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1

eerste zin [ 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 1

Een aantal opmerkingen over financiele instrumenten

• P5S er wordt gesproken ovei^ 5 2 1 en 5 1 2 1

• P5S er staat

dit graag vervangen door 5 2 1 en 5 1 2 l

graag vervangen dooiSc2 1 en 5 1 2 15 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i

• P62 kader graag een nieuwe bullet die begint bij 5 2 1 en5 1 2 l 5 2 1 en 5 1 2 1

Energieopwekking langs infrastructuur

P 69 Met betrekkinq tot Aanbevelinq 19 graag toevoegen dat |

^het^rgpport zelf staat dit juist verwoord

5 2 1 en 5 1 2 I

5 2 1 en 5 1 2 I

Tekstuele opmerkinger^
Pag 29 de tekst I staat op de verkeerde plek5 2 1 en 5 1 2 1 5 2 1 en 5 1 2 i0V6T

5 2 1 en 5 1 2 1

Pag 29

280009

5 2 1 en 5 1 2 I
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5 2 1 en 5 1 2 i

In de vierde alinea van de samenvatting en op pagina 32 in de condusies van paragraaf 3 6 5 2 1 en 5 1 2 i

5 2 1 en 5 1 2 i
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DGWB^ 5 l 2e I@minienw nl1

DGWB

Mon 3 7 2022 11 01 57 AM

Subject FW voorgestelde wijziging samenvatting SGRI

Received

To

5 1 2eFrom

Sent

Mon 3 7 2022 11 01 58 AM

Van 5 1 2e | DGWB

Verzonden donderdag 15 april 2021 17 32

5 1 2e DGWB 5 1 2e @minienw nl

CC | 5 1 2e | DGWB | 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp voorgestelde wijziging samenvatting SGRI

Urgentie Hoog

Aan

Best^m^

Via i l 24jcrijg je commentaar op de brief die oa conclusies nit de SGRI bevat

We hebben nog even heel goed naar het SGRI rapport gekeken en in de samenvatting moet toch echt nog iets worden

aangepast Hierin staat de verhouding tussen aanbeveling 5 en 6 hebben we eerder besprokenj niet goed weergegeven want

de essentie van aanbeveling 5 ontbreekt We stellen daarom de volgende interventie mail richting | 5 1 2e ~| voor Het eerste

punt bescherming landbouwgrond tegen functieverandering uit deze conceptmail weegt wat ons betreft het meest zwaar

Hierbij het verzoek de onderstaande mail te verzenden

GhgO ^

Best^^M^

Na lezing van de samenvatting van het rapport van de SGRI valt mij het volgende uitgangspunt op landbouwgronden moeten

te alien tijde beschermd worden tegen functieverandering Dus dan ook in die gebieden die niet meer geschikt zijn vanuit het

onderliggende water Si bodemsysteem Ik ben van mening dat de samenvatting op dit specifieke punt geen recht doet aan de

analyse en conclusies van de SGRI zie hoofdstuk 5 3 1

Samenvatting
In de gebieden met geschikte landbouwgrond zou de landbouw beschermd moeten worden tegen functieverandering en met

voorrang ruimte moeten krijgen om zich vender te ontwikkelen In de veenweiden op arme of gedegradeerde bodems nabij
kwetsbare natuurof in cultuurhistorisch waardevolle landschappen moet de druk op de omgeving worden beperkt Juist in

gebieden waar meerdere beperkingen samenvallen is extensivering van de landbouw de meest voor de hand liggende opiossing
in sommige gevallen kan ook worden geinvesteerd in nieuwe technieken die bijvoorbeeld emissies beperken

Ik stel daarom de volgende wijziging op dit punt voor

Samenvatting
In de gebieden die vanuit het bodem en watersysteem bezien geschikt zijn voor landbouw zou de landbouwgrond beschermd

moeten worden tegen functieverandering en met voorrang ruimte moeten krijgen om zich verderte ontwikkelen

Geschikte versus waardevolie landbouwgrond
Daarnaast is in de samenvatting nog een zin opgenomen die niet geheel in lijn is met de analyses en conclusies in het

achterliggende hoofdstuk Hoewel het vanuit de bouwopgave bezien eerder aan het ministerie van BZK is om hier op aan te

slaan wil ik je het wel onder de aandacht brengen

Geschikte gronden voor landbouw natuuren speciale landschappen moeten worden uitgesloten van de bouwopgave

In het achterliggende hoofdstuk gaat het in deze context echter om waardevolle gronden De desbetreffende achterliggende

passage uit het rapport luidt als voIgt Door de ladder van verstedelijking explicieter te maken kunnen waardevolle gronden
voor landbouw natuur en speciale landschappen worden uitgesloten voor de bouwopgave Daardoor neemt de bouwdruk op

and ere regio s toe

Ik stel daarom de volgende wijziging in de samenvatting voor

Waardevolle gronden voor landbouw natuur en speciale landschappen moeten worden uitgesloten van de bouwopgave

Met vriendelijke groet
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5 1 2e

5 1 2e

5 1 {20

5 1 2e

bulten verzoek

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e 5 1 2e 5 1 {2e

5 1 2e

5 1 2e 5 1 2e

5^e
5^6 5H1 26

Van DGWB5 1 2e

Verzoliueii iiiddiiuda ~ u ~novennber 2020 17 20

Aan 5 1 2e DGWB j 5H1 2e |@minienw nl

5} 1 2e

~

pDGWB ^ 5} 1 2e | S minienw nl |

DGWB 5 1 2e

■DGWB^5 1 2e |@ minienw nl 5 1 2e

5 l 2e |5 1 26 dgwB 5 1 2e g minienw nl i 5wi if2e1

g minienw nl5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e6 1 2e @minienw nlDGWB

5 1 2e ^GWB | 5 1 2e |@minienw nl

Onderwerp FW ter info Agenda en stukken voor bijeenkomst Studiegroep ruimtelijke inrichting 1 december a s

Hoi hierbij

Ter info wat er zoal speelt rond de studiegroep Ruimtelijke Inrichting zoals net tijdens ons uurtje beleid aangekondigd

Let op e a is wel vertrouwelijk Annotatie voo f5 1K2|^n het achtergronddocument svp niet verder verspreiden

Groeten I0 2e
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Van 5 1 2e | DGWB | 5 1 2e | S minienw nl

Verzonden maandag 30 november 2020 13 07

Aan

CC 5 1 {2e ^DGWB j 5 1 2e | Snninienw nl

5 1 2e [ DGWB 5 l 2a @minienw nl

Onderwerp FW ter info Agenda en stukken voor bijeenkonnst Studiegroep ruinntelijke inrichting 1 december a s

5 1 2e ] DGWB^ 5] 1 2e ^minienw nl

DGWB 5 1 2e gpminienw nl 5 1 {2e5 1 2e

Best^ l 2

Hierbij de annotatie voor de vergadering van de Studiegroep Ruimtelijke Inrichting van morgen Het is afgestemd met WOM en

DGMO

Bijgevoegd nog een achtergrond document

De vergaderstukken hebben we afgelopen vrijdag ontvangen

g4 1 24
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Achtergrondnotitie voor de Studiegroep Ruimtelijk Inrichting

1 Probleemstelling grenzen watersysteem voor agrarisch gebruik zijn bereikt

De technische inrichting van het watersysteem in Nederland zoals dat beheerd wordtdoor RWS en

de waterschappen heeft zijn grenzen bereikt De droogte van de afgelopen jaren regelmatige
situaties van wateroverlast en het structureel niet halen van waterkwaliteitsdoelen zijn de

belangrijkste problemen die hieruit voortvioeien De meeste van deze problemen worden niet

zozeer veroorzaakt door klimaatverandering maar er wel door verergerd Nederland zal vaker

worden geconfronteerd worden met periodes van droogte laagwater en wateroverlast door

piekbuien

De droogte wordt vooral veroorzaakt door verdroging welke weer het gevolg is van de inrichting
van het watersysteem ten behoeve van de boeren vooral gericht op afvoeren van water Een

aantal specifieke wateroverlast situaties bv in heuvelachtig gebied wordt veroorzaakt doordat

water onvoldoende wordt vastgehouden De waterkwaliteit heeft structureel te leiden onder de

hoge druk van nutrienten die afkomstig zijn van over bemeste landbouwgronden

De doelen van lenW in het landelijkgebied op het gebied van water zijn hierdoor structureel

moeilijk te halen De doelen zijn nog niet gehaald terwiji al tientallen jaren fors wordt geinvesteerd
in maatregelen voor de KRW en het Deltaprogramma Zoetwater

Het Deltaprogramma Zoetwater

• Het hoofddoel van het Deltaprogramma Zoetwater is dat Nederland in 2050 weerbaar is

tegen watertekorten en droogte De Beleidstafel droogte heeft laten zien dat daarvooreen

herbezinning op het watermanagement nodig is

o Alle watergebruikers zullen zuiniger om moeten gaan met water en we zullen het

water beter moeten vasthouden bergen en opslaan zodat het grondwater tijdig
wordt aangevuld

o Alle waterpartners in het Deltaprogramma en in de Stuurgroep Water zijn ervan

doordrongen dat alleen maatregelen in het watersysteem niet voldoende zijn om

Nederland voor te bereiden op klimaatverandering met vaker optredende periodes
met droogte en laagwater

o We zullen ook in de ruimtelijke inrichting en bij het landgebruik meer rekening
houden moeten houden met waterbeschikbaarheid Dat is verankerd in de Nationale

Omgevingsvisie met een voorkeursvolgorde voor regionaal waterbeheer Dit heeft

ook een vertaling gekregen in de herijking van het Deltaprogramma Zoetwater DP

2021

Landbouwpraktijk en waterbeheer

• Het uitgangspunt dat ruimtelijk inrichting en landgebruik rekening moeten houden met de

waterbeschikbaarheid vermogens van het bodem watersysteem vergt fundamentele

aanpassingen in de manier waarop we in Nederland landbouw bedrijven concreet betekent

dat dat overheden steeds minder peil voIgt functie en steeds vaker functie voIgt peil als

beleidsuitgangspunt zullen moeten hanteren zoals in de veenweidegebieden

Sturing op de ruimtelijke inrichting
Voor de sturing op de ruimtelijke inrichting die rekening houdt met de vermogens van het

watersysteem om water te leveren maar ook te veel aan water te bufferen en om nutrienten

rijk water te zuiveren is essentieel dat scherpere keuzes worden gemaakt
• De provincies hebben daarbij met hun omgevingsvisies een regisserende en kaderstellende

rol ook richting de waterschappen
• De vraag is of er op dit punt meer centrale sturing van uit het Rijk nodig is om

tegenstrijdige belangen en ruimteclaims op nationaal niveau af te wegen met een ruimtelijk
orden ings instrum entarium

• Rekening houden met regionale verschillen

o In gebieden met bodemdaling rekening houden dat peilopzet zodanig wordt gekozen
dat bodemdaling wordt voorkomen en er tegelijkertijd wateroverlast in bebouwd

gebied wordt voorkomen
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o Op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden is hydrologisch herstel een

belangrijke succesfactor

Voorbeeld onomkeerbare schade in grondwaterafhankelijke natuurgebieden
• Voor de 2® fase van het DPZW is een pakket nnaatregelen in voorbereiding voor de Hoge

Zandgronden ter grootte van 400 min waarvan 100 min DF

• Uit de MKBA blijkt dat dit maatregelenpakket onvoldoende is om onomkeerbare schade aan

kwfetsbare grondwaterafhankelijke natuurte voorkomen Dit betreft categorie 1 natuur in de

verdringingsreeks
• Deze natuurgebieden zijn extra kwetsbaar voor perioden van droogte vanwege de

verdroqinq van deze gebieden die al decennia aan de gang is doordat het watersysteem op

verzoek van de boeren door de waterschappen is ingericht op het snel afvoeren van water

om eerder in het seizoen met materieel het land op te kunnen te bemesten etc

• Het DPZW staat niet gesteld om de verdroging van natuurgebieden op te lessen maar heeft

wel als doel om droogteschade onder meer in natuurgebieden zoveel mogelijk te

voorkomen doel is NL weerbaar tegen watertekorten

• LNV de provincies en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het tegengaan van

verdroging in het kader van landbouw en natuurbeheer

• Er zijn andere maatregelen nodig vanuit het landbouw en natuurbeleid en vanuit de

regionale stikstofstrategieen verdroging tegen te gaan waardoor natuurgebieden minder

kwetsbaar worden voor droogte
• Daarbij gaat het om maatregelen in de ruimtelijke inrichting vernatting van

landbouwgebieden met andere teelten het instellen van klimaatbuffers rondom kwetsbare

gebieden vermindering grond en oppervlaktewateronttrekkingen door de landbouw en

drinkwaterbedrijven
• Dat vergt een integrale gebiedsgerichte inzet vanuit verschillende beleidsterreinen

ruimtelijke inrichting natuur biodiversiteit het landbouw stikstofdossier de regionale

energietransitie en het waterbeleid Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied

kan hiervoor een vehikel zijn

PM in volgende verie van Achtergronddocument worden ook stand van zaken over de Kader

Richtlijn Water en DP Ruimtelijke Adaptatie toegevoegd

2 De landbouwtransitie als key succesfactor voor het water en bodembeleid

• Andere vormen van landbouw en een andere landinrichting kunnen een opiossing zijn voor de

problemen van het bodem watersysteem waar we nu voor staan Problemen die hiermee

opgelost kunnen worden zijn oa

o aantasting water en bodemkwaliteit verontreiniging drinkwaterbronnen verdroging
en eutrofiering van natuur o a stikstof Doelen voor lenW op het gebied van de

waterkwaliteit en beschikbaarheid taken hiermee steeds verder uit beeld

o aantasting biodiversiteit

o bodemdaling en C02 uitstoot

o afname landschapskwaliteit
o luchtkwaliteit en gezondheid

• De landbouwtransitie zelf is een weerbarstig vraagstuk waar niet alleen de landbouw zelf een

rol heeft maar ook het waterbeheer en de algehele ruimtelijke inrichting
o Het landbouwsysteem zelf is gericht op intensivering rationalisering mechanisering en

schaalvergroting ruilverkaveling en landinriching Daarmee is NL de 2e exporteur van

landbouwproducten wereldwijd geworden 80 van alle landbouwopbrengsten wordt

geexporteerd met een grote voetafdruk buiten Nederland

o Het Nederlandse watermanagement is vooral gericht geweest op het zo snel mogelijk
afvoeren van water ten behoeve van de landbouw peil voIgt functie Door

ruilverkaveling en landrinrichting is in de loop van 70 jaareen industrieel agrarisch

landschap ontstaan met snelle ontwatering zodat agrariers al vroeg in het voorjaar
met zware machines het land op kunnen en hun overtollige mest kunnen uitrijden
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o Landbouw is de grootste gebruiker van oppervlakte en grondwater Het kost de

waterbeheerders steeds meer inspanningen om de waterbeschikbaarheid voor de

landbouw te garanderen en droogteschade aan landbouwgewassen te voorkonnen Het

grondwatersysteem is uit balans omdat boeren vooral sinds de droogte van 2018

steeds nneer grondwater zijn gaan onttrekken zie deze links

https fd nl achterarond 1359708 de wedloop om het schaarse qrondwater en

https fd nl achterarond 1364389 niet het klimaat maar wii zelf veroorza ken

droogtel

□ Het PEL heeft in een publicatie de vraag gesteld hoe het komt dat ondanks stapels

rapporten van de afgelopen 30 jaar de landbouw nog steeds niet verduurzaamt is Het

antwoord is dat boeren gevangen zitten in verdienmodel dat gericht is op een steeds

hogere productie tegen steeds lagere kosten zie deze link PEL

https www pbl nl publicaties naar een wenkend perspectief in de landbouw

Waar staan we nu in de landbouw transitie

In De visie op kringlooplandbouw zijn al deze aspecten benoemd maar niet concreet

genoeg uitgewerkt in een realisatieplan
In het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid krijgen de boeren inkomenssteun

maar zijn de vergroeningsambtities onvoldoende concreet uitgewerkt Het gevaar

hiervan is dat het GLE op deze manier bijdraagt aan een verdere lock in in het

huidige landbouwsysteem

Daarbij is het goed te realiseren dat de landbouw om een veelheid aan redenen onder

druk staat C02 dierenwelzijn zodnosen nertsen Q koorts maarook

economische positie van de landbouw De sector komt onder druk te staan omdat men

in Oost Europa goedkoper kan produceren ledereen heeft hetgevoel dater ets moet

gebeuren

o

o

□

3 Ideeen over opiossingen

PM
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Bijiage

Het Spel en de Knikkers over kringlooplandbouw in 4 afleveringen

Deel 1 https www volkskrant nl economie hoezo is er aeen landbouwbeleid we hebben er

toch een minister

van~b4061b98 utm source link utm medium app utm campaian shared° o20content utm c

ontent free

Deel 2 https www volkskrant nl columns opinie waarom er helemaal niets terechtkomt van de

krinqlooplandbQuw~bc6c9e58 utm source link utm medium app utm campaiqn shared 20c

ontent utm content free

Deel 3 https www volkskrant nl columns opinie schoutens krinalooplandbouw het idee is wel

leuk maar het perspectief bliift

onhelder~be52b9fb referrer https 3A 2F 2Ft co 2FKL4XdZxLbC 3Famp 3Dl utm source

link utm medium app utm campaian shared 20content utm content free

Deel 4 https www volkskrant nl columns Qpinie krinalooplandbQuw beloon de positieve

effecten van het

boeren~bc62a2f6 utm source link utm medium appS^utm campaian shared 20contentS^utm

content free

291629 0026



Annotatie Studiegroep Ruimtelijke Inrichting 1 december

5 1 2eAan
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gen van
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]5 1 2effDGWB WKB afdeling KB

5 1 2e

Bijiage Achtergronddocument in ontwikkeling lenW belangen bij Studiegroep Ruimtelijke

Inrichting

Agenda van de bijeenkomst

Op de agenda staat de bespreking van de aanpak van de studiegroep De studiegroep wil komen

tot een ordening van de verschillende perspectieven van waaruit naar de indringende opgaven kan

worden gekeken en van daaruit denklijnen en beleidsopties kunnen worden opgezet In de notitie

over de aanpak wordt het volgende voorgesteld

Drie deelonderwerpen

a Transitie landbouw in relatie tot natuuren natuurlijk systeem water en bodem kwaliteit

b Ruimte voor energietransitie en verstedelijking woningbouwopgave in relatie tot

landbouwstructuur en landschappelijke kwaliteit

c Economische en sociale vitaliteit platteland als doorsnijdend thema

Per deelonderwerp willen we de volgende vragen agenderen

1 Wat zijn volgens de studiegroep de belangrijkste opgaven en knelpunten die spelen voor

deze drie onderwerpen inzicht

2 Wat is daar ingewikkeld aan technisch praktisch en of politiek maatschappelijk
3 Welke aangrijpingspunten en randvoorwaarden zien we om doelen te kunnen bereiken

4 Welke opiossingsrichtingen zien we Zit dat op beleid doel middelsturing op ruimtelijke

sturing zonering grondbeleid of op instrumenten financieel economisch juridisch
5 Welke sturingsfilosofie is passend rol rijksoverheid versus regionale overheden en

rolverdeling publiek privaat samenleving Hierbij is ook nadrukkelijk de vraag aan de orde

of de rol van het rijk anders is in specifieke gebieden waar de effecten van de opgaven

gebiedsoverstijgend zijn zoals veenweiden N2000 gebieden hoofdstroomgebieden
wateren

6 Welke keuzen dulden geen uitstel wat moet in het aankomende regeerakkoord geregeld
worden

Per deelonderwerp wil de Studiegroep werksessies organiseren

Advies

Vooraf alle partijen weten wel dat landbouw in een lock in situatie is beland Hoofddoel van de

studiegroep is dan ook om perspectief te bieden aan de landbouw en de toekomst van het landelijk

gebied Wat is de uitweg uit de lock in

De mate waarin de aanpak is uitgewerkt geeft de mogelijkheid om de ideeen van lenW te pluggen
Voorstel is om

1 Akkoord te gaan met de drie deelonderwerpen zoals geschetst in de voorgestelde aanpak
zie ook hierboven

Een inhoudelijke bijdrage te leveren om de zes vragen aan te scherpen Zie hiervoor de

suggesties adviezen hieronder deze sluiten aan bij de analyse in het

achtergronddocument
Aan te dringen dat er een aantal stevige en onderscheidende beleidsopties worden

ontwikkeld waarin ook visie op de toekomst is verwerkt welke kant kan het op en waar

staan we dan over 30 jaar

2

3

291628 0029



Ad 1] de drie deelonderwerpen

De drie deelonderwerpen dekken het debat over het landelijk gebied goed af Er zijn drie

deeisessie van de studiegroep voorzien [voor elk onderwerp 1 Het valt op dat lenW niet is

uitgenodigd voor de sessie over onderwerp 1 Dat is heel vreemd het kunnen realiseren van lenW

doelen waterkwaliteit droogte zoetwatervoorziening en wateroverlast hangt sterk af van de

landbouwtransitie Advies neem ook deel aan de sessie over onderwerp 1

De economische en sociale vitaiiteit van het piatteland deeionderwerp 3] is een aardige
invaishoek maar moet wei goed opgepakt worden Het piatteland heeft helemaal geen probleem
de economische en sociale vitaiiteit is vaak prima Er is een veeiheid aan economische activiteit

voor het overgrote deel niet agrarisch en de sociaie cohesie beleeft men als top De landbouw

heeft we een probleem als het om sociaal economische vitaiiteit gaat Dus de vraag is hoe

kunnen we de vitaiiteit van het piatteland gebruiken om de landbouw te herstructureren En

natuurlijk daar mag best wat geld bij uit andere regio s of van de nationale overheid anders risico

van stad land discussies

Ad 2 Aanscherping van de vragen

Aanscherping vraag 1 transitie landbouw i r t natuur bodem en water Zie hiervoor

bijgevoegde achtergrondnotitie de transitie van de landbouw is nodig om de doelen van lenW

op het gebied van waterkwaliteit zoetwatervoorziening droogte en wateroverlast te kunnen

bereiken Ondanks grote inspanningen om het technische watersysteem natuurlijker in te

richten zodat de balans tussen te droog en te nat wordt hersteld lukt het niet om de

doelen te halen structurele verdroging en overbelasting van het watersysteem met nutrienten

uit de landbouw zijn hiervan de oorzaken

Aanscherping vraag 2 wat is daar ingewikkeld aan ] de landbouwsector ligt al jaren
onder een vergrootglas maar heeft door een sterke lobby structurele maatregelen lang weten

uit te stellen De huidige niet duurzame en zeer intensieve vorm van landbouw wordt in stand

gehouden doordat er geen ander verdienmodel beschikbaar is wordt gezien Er is sprake
van een lock in situatie

1

2

3 Aanscherping vraag 3 aangrijpingspunten om doelen te halen korte en lange termijn
met elkaar verbinden maak veranderpaden en maak onderscheid naar schaalniveaus

o Toelichting veranderpaden
■ Korte termijn belangen lenW stikstofproblematiek en gebrek aan

vergunningsruimte voor infraprojecten
■ Lange termijn belangen lenW N B wel urgent en structureel droogte water en

bodemkwaliteit Die vereisen vooral een andere landbouw Gekoppeld aan de

transitie van de landbouw ontstaat vervolgens ook ruimte voor versterking van de

natuur woningbouw en infrastructuur

■ De stikstofproblematiek kan worden gezien als een mogelijkheid om de langere
termijn vraagstukken direct aan te pakken Inhoudelijk hangen stikstof en herstel

van hydrologie ook sterk met elkaar samen zie achtergronddocument
o Toelichting schaalniveaus lokaal regionaal nationaal en internationaal N B het gaat

daarbij niet om de bestuurslaag maar om het schaalniveau waarop de maatregel

inhoudelijk gezien aangrijpt
■ Lokaal de aanpak van een beperkt aantal piekbelasters op het gebied van stikstof

het voorbeeld dat vorige week het nieuws haalde een bedrijf in Ermelo met

24 000 kalkoen stoot evenveel stikstof uit als de snelheidsverlaging naar lOOkm u

landelijk heeft gerealiseerd Instrumentarium dit is het type probleem waar

onteigening en opkoping een rol kunnen spelen
■ Regionaal bedrijfsconsulenten die alle bedrijven langsgaan om

toekomstpenspectief te bespreken dergelijke systemen bestonden vroeger zijn

wegbezuinigd
■ Inter nationaal geleidelijke invoervan toepassing van C02 en

stikstofverhandelsystemen op landbouw en vormen van beprijzing van

watergebruik N B over een deel van dergelijke prijsprikkels wordt ook nagedacht
in het kader van wetgeving over de belastingen die waterschappen mogen heffen

291628 0029



4] Aanscherping vraag 4 ruimtelijke sturing zonering en grondbeleid financiele en

juridische sturing De vraag is wat de mogelijkheden en beperkingen zijn Het is zeerde

moeitewaard om juist op dit punt aan te dringen concreet te worden

o Juridisch financieel weike andere verdienmodellen voor de landbouw zijn er Er is

decennia betaait aan boeren voor het leveren van groen biauwe diensten Dat werkte

best maar heeft niet voldoende opgeleverd omdat er niet voldoende schaal ontstond

Wat zouden alternatieven zijn die \wel voldoende opieveren Zouden nieuwe

iandgoederen een optie zijn iwaarbij het veriieslatende deel van de gronden worden

geconnpenseerd doorde verdienende

o Combineren van opgaven Zonering vanuit stikstof door buffers aan te ieggen om

N2000 gebieden waar minder intensieve landbouw moet worden bedrevenj kan heel

goed samengaan met andere opgaven Denk aan hydrologisch herstel bestrijding
van verdroging en het realiseren van klimaat adaptieve maatregelen voor het bebouwd

gebied natuurlijke klimaatbufffers Ruimtelijke sturing is hiergewenst De NOVI is

hierover niet concreet genoeg en sturing door de provincies vanwege decentralisatie]
heeft nog niet voldoende opgeleverd

o Technologische innovatie versnellen Nieuwe teelten stalsystemen en innovaties op

het gebied van voeding minder dierlijke eiwitten kunnen enorm helpen om de

ecologische footprint te verkleinen en om klimaatadaptief te zijn

5] Aanscherping vraag 5 sturingsfilosofie Een gebiedsgerichte en integrale uitwerking van

vraagstukken met een stevige regie ligt voor de hand Integreren lukt het best op regionaal
niveau Wei zou het Rijk werk kunnen maken van het integreren van een aantal kadens die

voor het iandelijk gebied van toepassing zijn De focus van de studiegroep zou echter vooral

moeten liggen op het uitwerken van beleidsopties voor de TK De sturingsfilosofie kan ook per

beleidsoptie verschillen Wei is het goed als de studiegroep onderscheid maakt naar

deelgebieden bv Laag Nederiand Hoog Nederland Rivierengebied en Kustzone

6 Aanscherping vraag 6 weike keuzes dulden geen uitstel] Het zou jammer zijn als deze

vraag zou leiden tot een focus op beleidsopties voor alleen de korte termijn Daarmee zou de

zeggingskracht van de studiegroep te beperkt worden Het punt van de veranderpaden vraag

3 die uit de lock in moeten leiden sluit hier sterk op aan Inhoudelijk hebben we een aantal

eerste ideeen overopties die ingebracht kunnen worden waarbij zoneren in elk van de opties
in meer of mindere mate onderdeel is

o A Landbouw in harmonie met de omgeving focus ligt op het realiseren van

minder intensieve vomnen van grondgebonden landbouw die goed te combineren is

met het versterken van de natuur het bijbehorende hydrologisch herstel en de

verbetering van de waterkwaliteit Dit sluit aan bij ambities op het gebied van

kringloop en klimaatadaptieve landbouw

o B Technologisch verkleinen footprint agrarische sector intensievere vormen

van landbouw kunnen blijven bestaan maarvergen een innovatieslag om hun footprint
te verkleinen Daarbij hoort dat industriele vormen van landbouw vanuit het Iandelijk

gebied worden verplaatst naar industriegebieden Deze optie gaat gepaard met het

verminderen van het aantal dieren Er is immers minder fysieke ruimte voor deze vorm

van landbouw en de productie van dierlijke eiwitten is minder duurzaam dan die van

plantaardige

□ C Landschap van de toekomst inrichten van Iandelijk gebied als belangrijke factor

voor een aantrekkelijke woon werk en leefomgeving met het oog op woonopgave 1

miljoen woningen verstedelijking en de energietransitie Redenerend vanuit deze

opgaven wordt bepaald waar nog ruimte is om landbouw te bedrijven Dit kunnen

combinaties van de landbouw geschetst in opties A en B zijn

Bij elk van deze opties geldt dat het goed is te realiseren dat klimaatverandering het

landgebruik sowieso onder druk zet door zeespiegelstijging verzilting en hitte droogte
Processen door verdroging zoals bodemdaling versterken dit Bestaande landbouwgronden
worden hierdoor in de toekomst minder bruikbaar bij huidig gebruik en ook bebouwing
ondervindt schade bijvoorbeeld aan funderingen
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Ad 3 Onderscheidende beleidsopties

Het ontwikkelen van onderscheidende beleidsopties die de lock in doorbreken is de hoofdopdracht
van de studiegroep Met de aanscherping van de 6 deelvragen is het mogelijk hier toe te komen

Naar aanleiding van het verslag van de startbijeenkomst is het goed om aan te dringen om vooral

wat vender vooruit te durven kijken en denken en niet te blijven hangen in de maatregelen die op

korte termijn nodig zijn
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