
02-002 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 LaDoerre, R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	FW: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
Datum: 	maandag 7 januari 2019 12:45:58 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 
Prioriteit: 	Hoog 

Ha Roald, 

Graag horen we hoe jij hier tegenaan kijkt. We hebben EZK gevraagd om aangepaste teksten 
nog niet rond te sturen, omdat we dit eerst met jou willen bespreken. 

Groet, 
10.2.e 

Aangepaste tekst van EZK voor MR-notitie 
Andere maatregelen 	buiten reikwijdte 	die naar verwachting in elk denkbaar 
pakket aan maatregelen voorkomen zijn (i) 	buiten reikwijdte 

en (ii) het afschaffen van de vrijstelling voor de afvalstoffenheffing op de 
verbranding van buitenlands afval. 	 11.1 

buiten reikwijdte 

1,111.1 rewmpte 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	(Wminienm.nl> 
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 21:09 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	Rminienm.n1>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.n1>; 	10.2.e 	DGMI 

< 	10.2.e 	Rminienm.nl> 

Onderwerp: FW: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
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Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	10.2.e 	<10.2.e @minez.nl>  
Datum: vrijdag 21 dec. 2018 8:27 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.nl>,  Lapperre, R.P. (Roald) DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl>,  Kuijpers, Chris < 10.2.e  aminbzk.nl>,  

10.2.e 	@minvenj.nl' < 	10.2.e 	@minvenj.nl>,  Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e @leeg.agro.nl>, 	10.2.e 	(IRF/ODE) < 10.2.e  (Mminfin.nl>,  
10.2.e@minaz.n1' <10.2.e@minaz.nl>, 	10.2.e 	<10.2.e  aminez.nl>,  Vijselaar, 
F.W. (Focco) < 10.2.e  @minez.nl>,  Leeftink, dr. B. (Bertholt) < 10.2.e .i,minez.nl>,  
Sonnema, M. (Marjolijn) < 10.2.e  @minlnv.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e cbminez.nl>  
Kopie: 	 10.2.e 	< 10.2.e  nxt,minez.nl>,  Gaastra, mr. A.F. (Sandor) 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e  Ccvminez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e  @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e rdminez.nl>,  

	

10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e  rdminez.nl>  
Onderwerp: RE: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 

Beste allen, 

Veel dank voor jullie opmerkingen. Deze hebben we zo goed als mogelijk verwerkt in de notitie. 
Ook is de notitie nog wat aangepast n.a.v. een gisteravond aangenomen motie Leijten-Nijboer, 

buiten reikwijdte 

Indien jullie nog zwaarwegende opmerkingen hebben kunnen jullie deze uiterlijk 
maandagochtend 7 januari om 11 uur nog aanleveren. Deze versie zal dan worden 
voorgelegd aan onze Minister. 

Fijne feestdagen gewenst! 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: donderdag 20 december 2018 17:01 
Aan: 'Mark Frequin' < 10.2.e  @minienm.n1>; ' 	10.2.e 	@minienm.nl' 
< 10.2.e 	@minienm.n1>; 'Kuijpers, Chris' < 	10.2.e 	Rminbzk.n1>;  

10.2.e 	@minvenj.nr < 	10.2.e 	Rminvenj.n1>;  Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e 	geeg.agro.ni>;  • 10.2.e @minfin.nr < 10.2.e  @minfin.n1>; 
'10.2.e @minaz.nl' <10.2.e  Pminaz.n1>; 	10.2.e 	<10.2.eRminez.n1>; 
Vijselaar, F.W. (Focco) < 10.2.e 	Pminez.n1>; Leeftink, dr. B. (Bertholt) 
< 10.2.e  @minez.n1>; Sonnema, M. (Marjolijn) < 10.2.e  @mininv.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  (@minez.nl>  
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e  pminez.n1>; Gaastra, mr. A.F. (Sandor) 
< 10.2.e Pminez.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  Rminez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 	10.2.e 	@minez.n1>;  

10.2.e 
< 10.2.e  Rminez.n1>; 

10.2.e 	< 10.2.e  @minez.n1>; 
< 10.2.e  Rminez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e 	< 10.2.e  (fflminez.nl>  

Onderwerp: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
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buiten reikwijdte 

Beste allen, 

Zoals in het DG-overleg Urgenda van afgelopen dinsdag afgesproken, 	10.2.g 

Jullie commentaar ontvangen we graag uiterlijk morgenmiddag (vrijdag 21 december) 14 
uur. Dat geeft ons de tijd om de notitie morgen af te ronden. Vrijdag einde dag zal het 
aangepaste stuk worden rondgestuurd. Indien jullie daarbij nog zwaarwegende punten hebben 
kunnen deze nog maandagochtend 7 januari worden aangeleverd. Deze versie zal 
tegelijkertijd worden voorgelegd aan onze Minister. 

Alvast dank voor jullie snelle reactie. 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 134 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



02-003 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	RE: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
Datum: 	 maandag 7 januari 2019 13:17:49 

Klopt. En dank je wel. 
Volgens mij wel. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	-DGMI < 10.2.e  @minienm.nl> 
Datum: maandag 07 jan. 2019 1:02 PM 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 

Ha  10.2.e ,  

Allereerst een mooi en gezond nieuw jaar gewenst! Hopelijk heb je een goed verlof gehad. 

Hieronder ter info een mail van Esther aan Roald, over Urgenda. 

Daarover vindt morgen ook een DG-overleg (ACKE) plaats. Als het goed is gaat Roald 
daarnaartoe, omdat Mark nog met verlof is. Weet jij of dat klopt? 

Groet, 
10.2.e 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 12:46 
Aan: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
CC: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
Urgentie: Hoog 

Ha Roald, 

In deze MR-notitie wordt voorgesteld om, zoals ook eerder besproken, in januari de maatregel 
rondom de afvalstoffenheffing aan te kondigen. 
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Groet, 
Esther 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 21:09 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e Pminienm.nk 	10.2.e 	- DGMI 
• 10.2.e 	r@minienm.nl>  
Onderwerp: FW: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>  
Datum: vrijdag 21 dec. 2018 8:27 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e am inienm.nl>,  Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl>,  Kuijpers, Chris < 10.2.e aminbzk.nl>,  
' 	10.2.e 	@minvenj.nr < 	10.2.e 	@minvenj.nl>,  Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e @leeg.agro.nl>, 	10.2.e 	(IRF/opp< 10.2.e amintin.nl>,  
1 0.2.e @minaz.nr <10.2.e aminaz,nl>, 	10.2.e 	<10.2.e aminez.nl>,  Vijselaar, 
F.W. (Focco) < 10.2.e @minez.nl>,  Leeftink, dr. B. (Bertholt) < 10.2.e @minez.nl>,  
Sonnema, M. (Marjolijn) < 10.2.e @mininv.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>  
Kopie: 	10.2.e 	< 10.2.e caminez.nl>,  Gaastra, mr. A.F. (Sandor) 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>,  

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e aminez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>  
Onderwerp: RE: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 
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Beste allen, 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 

Indien jullie nog zwaarwegende opmerkingen hebben kunnen jullie deze uiterlijk 
maandagochtend 7 januari om 11 uur nog aanleveren. Deze versie zal dan worden 
voorgelegd aan onze Minister. 

Fijne feestdagen gewenst! 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: donderdag 20 december 2018 17:01 
Aan: 'Mark Frequin' < 10.2.e  @minienm.nl>; 'roald.lapperre@minienm.nl' 
< 10.2.e 	@minienm.n1>; 'Kuijpers, Chris' < 10.2.e 	Rminbzk.n1>; 
' 	10.2.e 	@minvenj.nl' 	10.2.e 	Pminvenj.n1>; Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e 	@leeg.agro.n1>;  1  10.2.e @minfin.nl' < 10.2.e  Rminfin.n1>; 
'10.2.e @minaz.nr <10.2.e  Rminaz.n1>; 	10.2.e 	<10.2.e@minez.n1>; 
Vijselaar, F.W. (Focco) < 10.2.e 	@minez.nl>; Leeftink, dr. B. (Bertholt) 
< 10.2.e  @minez.nl>;  Sonnema, M. (Marjolijn) < 10.2.e  @mininv.n1>; 	10.2.e 

< 10.2.e  @minez.nl> 
CC: 	 10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl>; Gaastra, mr. A.F. (Sandor) 
< 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 
10.2.e < 	10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e 	@minez.nl>;  

10.2.e 	< 	10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl> 
Onderwerp: Schriftelijk commentaar MR-notitie Urgenda. Deadline 21 december 14 uur 

Beste allen, 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Klimaat 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk -aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Cc: 10.2.e 

02-005 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	; 	10.2.e 	; Brouwershaven, drs. R.P. van (Rob); 	10.2.e 

10.2.e 	; Kuijpers, Luns; 
10.2.e ; Gaastra, mr. A.F. (Sandor); 

 10.2.e 	; 	10.2.e 	10.2.e ;  
10.2.e 	; 	10.2.e 	(1-1131-EL/13(:);  '10.2.e 

10.2.e; Wesseling, 31( (Jasoer) (AFP) Leertink, dr. B. (Bertholt); H-m.1in, M.M. (Mark) - BSK;  10.2.e 
(aminbuza.nI"; 	10.2.e 	; Heij, P.R. (Peter) - DGRW; 	10.2.e 

10.2.e 	(miribuza.n1)"; Lapperre, K.P. (Roald) - DGMI; 	 °; Sonnema, M. 
j manoinn I; 	10.2.e 	; 	10.2.e 	; Vijselaar, F.W. (1-occo);l2e 	10.2.e 
10.2.e 

Onderwerp: 	Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e verdieping 
Datum: 	 maandag 7 januari 2019 15:31:46 
Bijlagen: 	 5. Oolencier Prioritaire maatrecielen.docx 

6. Factsheets Prioritaire maatregelen.docx  
Agenda ACKE 8 januari "19.docx 

buiten reikwijdte 

Beste allemaal, 

De beste wensen voor 2019! 

Hierbij de agenda en stukken voor de ACKE van morgen, dinsdag 8 januari. om  14:00 uur op EZK, 
Bezuidenhoutseweg 73 in de Mansholtzaal 40, 7e verdieping. 

Vriendelijke groet en tot morgenmiddag, 
10.2.e 

10.2.e 
Directie Klimaat / DG Klimaat en Energie 
EZK 10.2.e 
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. 1f you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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02-006a 

AGENDA Commissie Klimaat & Energie / 
Voorportaal Ministeriële Commissie Klimaat & Energie 	  

Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 8 januari 2019 14:00 -15:30 uur 
Vergaderplaats 	Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, Mansholtzaal, 

vergaderzaal 40, 7' verdieping 
Genodigden 	 Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 10.2.e (AZ, 

Raadsadviseur), Thijs van de Plas (BZ, DG Europese Samenwerking), Jasper 
Wesseling (FIN, plv. DG Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en 
Wonen), Roald Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Peter Heij (IenW, 
DG Water en Bodem), Mark Frequin (IenW, DG Bereikbaarheid), Bertholt 
Leeftink (EZK, DG Bedrijfsleven en Innovatie), Reina Buijs (BZ, plv. DG 
Internationale Samenwerking), Gert-Jan Buitendijk (SZW, DG werk), Geert 
Beekhuis (FIN, IRF), Alida Oppers (OCW, DG Primair en Voortgezet Onderwijs), 
Rob van Brouwershaven (LNV, directeur Plantaardige agroketens en 
voedselkwaliteit), Bas van den Dungen (VWS, Directeur Generaal Curatieve 
Zorg), Suzanne van Melis (J&V), Pieter Boot (PBL, sectordirecteur Klimaat, Lucht 
en Energie), Birgitta Westgren (EZK, plv. DG Klimaat en Energie), Timon 
Verheule (EZK, wnd. directeur Elektriciteit), 	 10.2.e 

buiten reikwijdte 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslag 
• Actualiteiten en mededelingen 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten 
reikwij 

dte 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 

buiten rei 	te 

buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikvOile 

en reikwijdte 

3. Prioritaire maatregelen  
Op basis van de inventarisatie komen al enkele maatregelen naar voren die kosteneffectief zijn, 
significante CO2-reductie opleveren, niet ingaan tegen de afspraken uit het Klimaatakkoord en naar 
verwachting kunnen rekenen op maatschappelijk en politiek draagvlak. Deze maatregelen zullen 
naar verwachting onderdeel zijn van elk denkbaar pakket aan maatregelen. 

Bespreekpunten: 
Stemt de ACKE in om de prioritaire maatregelen uit te werken door vanuit de verantwoordelijke 
departementen verkennende gesprekken te voeren met de betrokken stakeholders. 
Stemt de ACKE in met de doorgeleiding van de factsheets en stukken naar de MCKE? 

Bijlage 5: Oplegger besluitvorming prioritaire maatregelen 
Bijlage 6: Uitgewerkte factsheets prioritaire maatregelen 

Advies: 

kitten elkwijdte 

buiten reikwijdte 
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Advies: 	 11.1 

. buiten reikwijdte 

5. Rondvraag 
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02-007 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	RE: Voor akkoord: annotatie ACKE over Urgenda 
Datum: 	 maandag 7 januari 2019 21:05:11 
Bijlagen: 	 Geannoteerde agenda ACKE 8 januari "19 EK.docx 

Ha  10.2.e '  

Dank! Wat•is het allemaal weer kort dag he?! 
Ik heb nog een paar opmerkingen/vragen/suggesties. Zie in bijlage. 
Lukt het om die te verwerken? Je mag me ook bellen als dat handig is. 
Groeten, 

Esther 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	10.2.e 	-DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 20:34 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: Voor akkoord: annotatie ACKE over Urgenda 
Urgentie: Hoog 

Ha Esther, 

Hierbij een geannoteerde agenda voor Roald t.b.v. de ACKE van morgen. De opmerkingen van DuMo zijn 
hierin verwerkt. 
Ik hoor graag of je akkoord bent / nog aandachtspunten hebt. 

Groet, 
10.2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 10.2.e -DGMI 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 15:34 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e verdieping 

Dag Esther, 

Hierbij t.i. de stukken voor de ACKE van morgen. Fijn als je nog naar mijn vorige e-mail kunt kijken. 

Groet, 
10;2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 10.2.e 	 < 10.2.e rdminez.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 15:31 
Aan: 	10.2.e 	@minocw.nI>; 	 10.2.e 	 @minvws.n1>; 

10.2.e 	 @minez.nl>; 	10.2.e 
10.2.e 	Qhylinez.n1>; Kuijpers, Chris < 10.2.e @minbzk.nl>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.nl›; 	10.2.e 	@mindef.n1>: 	10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.n1>; Gaastra. mr. A.F. (Sandor) < 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minszw.nl>; 	 10.2.e 	 (dminfin.n1>: 	10.2.e 
<10.2.e(dminaz.n1>; Wesseling, JK (Jasper) (AFT) 	10.2.e @minfin.n1>; Leeftink. dr. B. (Bertholt) 
< 10.2.e @minez.nl>; Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.nl>; 10.2.e 

aminbuza.nr 	10.2.e 	@minbuza.nt>: 	10.2.e 
< 10.2.e @minfin.nl>; 	 10.2.e :@minienm.nl>; 10.2.e ngpbl.n1' 
< 10.2.e @pbl.n1>; 	10.2.e 	(7 m in huza.n1 )' < 10.2.e @minbuza.nl>; Lapperre, R.P. 
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(Roald) - DGMI < 10.2.e @minienm.nl>; 	10.2.e 	@MINSZW.NL>; Sonnema, M. 
(Marjolijn) < 10.2.e rdminInv.n1>; 	 10.2.e 	(dminvenj.n1>; 	10.2.e 

10.2.e 	(dminez.n1>; Vijselaar. F.W. (Focco) < 10.2.e ga minez.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	(dminez nl> 
CC: 	 10.2.e 	 gminfin.ni>: 	10.2.e 
< 10.2.e gminienm.n1>; 	 10.2.e 	 @minbuza.nl>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.nl>; 	 10.2.e 	(dcpb.n1>: 	10.2.e 
< 10.2.e gminocw.nk 	 10.2.e 	 aminienm.n1>; 10.2.e 

10.2.e 	@pbl.nl>; 	 10.2.e 
< 10.2.e @minvws.ni>; 	10.2.e 	@minbuza.nl>; 10.2.e 
< 10.2.e @minbzk.nl>; 	 10.2.e 	gminbuza.n1>; 10.2.e 
< 10.2.e na)minocw.n1>; 	 10.2.e 	 @minez.n1>; 10.2.e 

	

10.2.e 	(dminienm.nk 	10.2.e 	@minbzk.nl>; 10.2.e 
<10.2.erdminszw.ni>; 	10.2.e 	@minszw.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minienm.nl>; 	 10.2.e 	 c@minaz.n1>; 10.2.e 
< 10.2.e @minbzk.n1>; 	 10.2.e 	@minbuza.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	i,rriinfin.n1>; 	 10.2.e 	 @minez.nl>; 

	

10.2.e 	 (gminez.n1>: 	 10.2.e 	@minez.nl>; 
10.2.e 	@minez.n1>: 	10.2.e 	rejminvws.ni>; It2 

	

10.2.e 	 (dminfin.n1>; 	10.2.e 	@MINSZW.NL>; 

	

10.2.e 	rdmindef.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minienm.nl>; 	10.2.e 	@cpb.nl>: 10.2.e 
< 10.2.e @minvws.ni>; 	10.2.e 	rdminvws.n1>; 	 10.2.e 
< 10.2.e (dminfin.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e verdieping 

Beste allemaal, 

De beste wensen voor 2019! 

Hierbij de agenda en stukken voor de ACKE van morgen, dinsdag 8 januari, om 14:00 uur op EZK, 
Bezuidenhoutseweg 73 in de Mansholtzaal 40, 7e verdieping. 

Vriendelijke groet en tot morgenmiddag, 
10.2.e 

10.2.e 
Directie Klimaat / DG Klimaat en Energie EZK 1yO,2,e Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor 
u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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Vergaderdatum 
Vergaderplaats 

Genodigden 

02-007a 

AGENDA Commissie Klimaat & Energie / 
Voorportaal Ministeriële Commissie  Klimaat &  Energie  
en -tijd Dinsdag 8 januari 2019 14:00 -15:30 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, Mansholtzaal, 
vergaderzaal 40, 7e  verdieping 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 10.2.e 	(AZ, 
Raadsadviseur), Thijs van de Plas (BZ, DG Europese Samenwerking), Jasper 
Wesseling (FIN, plv. DG Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en 
Wonen), Roald Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Peter Hei] (IenW, 
DG Water en Bodem), Mark Frequin (IenW, DG Bereikbaarheid), Bertholt 
Leeftink (EZK, DG Bedrijfsleven en Innovatie), Reina Buijs (BZ, plv. DG 
Internationale Samenwerking), Gert-Jan Buitendijk (SZW, DG werk), Geert 
Beekhuis (FIN, IRF), Alida Oppers (OCW, DG Primair en Voortgezet Onderwijs), 
Rob van Brouwershaven (LNV, directeur Plantaardige agroketens en 
voedselkwaliteit), Bas van den Dungen (VWS, Directeur Generaal Curatieve 
Zorg), Suzanne van Melis (J&V), Pieter Boot (PBL, sectordirecteur Klimaat, Lucht 
en Energie), Birgitta Westgren (EZK, plv. DG Klimaat en Energie), Timon 
Verheule (EZK, wnd. directeur Elektriciteit), 	 10.2.e 

(beiden EZK, secretaris) 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslag 
buiten reikwijdte 

buiten 
reikwijdte 

buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

ouden rei 	te 
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3. Prioritaire maatregelen  
Op basis van de inventarisatie komen al enkele maatregelen naar voren die kosteneffectief zijn, 
significante CO2-reductie opleveren, niet ingaan tegen de afspraken uit het Klimaatakkoord en naar 
verwachting kunnen rekenen op maatschappelijk en politiek draagvlak. Deze maatregelen zullen 
naar verwachting onderdeel zijn van elk denkbaar pakket aan maatregelen. 

Bespreekpunten: 

Bijlage 5: Oplegger besluitvorming prioritaire maatregelen 
Bijlage 6: Uitgewerkte factsheets prioritaire maatregelen 

builen re.kvnidte 
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buiten reikwijdte 

5. Rondvraag 
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02-008 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 Lanoerre. R.P. (Roald) - DGMI 
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	FW: [Geannoteerde agenda ACKE] FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e 

verdieping 
Datum: 	maandag 7 januari 2019 22:14:41 
Bijlagen: 	Geannoteerde agenda ACKE 8 januari "19.docx  
Prioriteit: 	Hoog 

Ha Roald, 
Hierbij de annotatie voor de ACKE van morgen. Omdat we de stukken pas vanmiddag 
kregen, krijg je dit op dit late tijdstip. De punten van Dumo zijn in de annotatie 
meegenomen. 
Groeten, 
Esther 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e dminienm.nl>  
Datum: maandag 07 jan. 2019 10:02 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: [Geannoteerde agenda ACKE] FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, 
Mansholtzaal 40, 7e verdieping 

Dag Esther, 

Hierbij de aangepaste annotatie voor de ACKE, zoals zojuist besproken. Ik heb met 10.2•e  afgesproken dat ik dit 
ook naar haar doorstuur, zodat zij het in iBabs kan zetten. 

Fijn als je dit, als akkoord, wilt doorsturen naar Roald. 

Groet, 
10.2.e 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 10.2.e 	 @minez.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 15:31 
Aan:' 	10.2.e 	@minocw.nl>; 	 10.2.e 	 rejminvws.n1>; 

10.2.e 	 (dminez.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	(dminez.n1>; Kuijpers, Chris < 10.2.e rdminbzk.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.n1>; 	10.2.e 	@mindef.nl>; 	10.2.e 

	

@minez.nl>; Gaastra, mr. A.F. (Sandor) <10.2.e rdminez.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minszw.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e (dminfin.n1>; 	10.2.e 
<10.2.e@rninaz.ni>; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) 	10.2.e @minfin.n1>; Leeftink. dr. B. (Bertholt) 

< 10.2.e ("Mminez.n1>; Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.n1>; 10.2.e 
rdminbuza.n1 	10.2.e 	,gminbuza.n1>; 	10.2.e 

< 10.2.e @minfin.n1>; 	10.2.e 	<10.2.e (dminienm.n1>: 10.2.e fdpbl.nl' 
< 10.2.e @pbl.n1>; 10.2.e (10.2.e ct minbuza.n1)' < 10.2.e @minbuza.n1>; Lapperre, R.P. 
(Roald) - DGMI < 10.2.e @minienm.n1>; 	10.2.e 	@MINSZW.NL>; Sonnema, M. 
(Marjolijn) < 10.2.e (dminInv.n1>; 	 10.2.e 	rdminvenj.n1>; Verheule, drs. T.J. 
(Timon) < 10.2.e @minez.nl>; Vijselaar, F.W. (Foceo) < 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.nl> 

CC: 	 10.2.e 	 ,ï-:/minfiri.n1>: 	10.2.e 
< 10.2.e rd,minienm.n1>: 	 10.2.e 	 '(-1:minbuza.n1>; 	10.2.e 
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10.2.e 	@minez.nl>; 	 10.2.e 	(dcpb.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e (dminocw.nl>, 	 10.2.e 	 @minienm.n1>; 10.2.e 

10.2.e 	(dpbl.nl>, 	 10.2.e 
< 10.2.e @minvws.nl>; 	10.2.e 	@minbuza.nl>; 10.2.e 
< 10.2.e @minbzk.nl>; 	 10.2.e 	rdminbuza.nl>; 10.2.e 
< 10.2.e @minocw.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 10.2.e 

	

10.2.e 	(dminienm.nl>, 	-  10.2.e 	(dminbzk.nl>, 10.2.e 

	

<10.2.e@minszw.n1>; 	10.2.e 	@minszw.nl>; 	 10.2.e 
< 10.2.e @minienm.nl>; 	 10.2.e 	 @minaz.nl>; 10.2.e 
< 10.2.e (dminbzk.n1>: 	 10.2.e 	 (dminbuza.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	(ciiminfin.nl>, 	 10.2.e 	 @minez.n1>; 

	

10.2.e 	 rdminez.nl>, 	 10.2.e 	@minez.nl>; 

	

10.2.e 	 (dminez.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e 	 (cMinfin.n1>; 	10.2.e 	
(dminVws.n1>; 10.2.e 

@MINSZW.NL>; 
10.2.e 	@mindef.nl>; 	 10.2.e 

< 10.2.e (dminienm.nl>, 	10.2.e 	@cpb.nl>, 10.2.e »g 

	

<10.2.e Wninvws.n1>; 	10.2.e 	@minvws.nl>; ‘H,... 	10.2.e 
< 10.2.e rmminfin.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e verdieping 

Beste allemaal, 

De beste wensen voor 2019! 

Hierbij de agenda en stukken voor de ACKE van morgen, dinsdag 8 januari, om 14:00 uur op EZK, 
Bezuidenhoutseweg 73 in de Mansholtzaal 40, 7e verdieping. 

Vriendelijke groet en tot morgenmiddag, yform  

10.2.e 
Directie Klimaat / DG Klimaat en Energie EZK 10.2.e Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor 
u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht 
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
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02-008a 

Vergaderdatum 
Vergaderplaats 

Genodigden 

AGENDA Commissie Klimaat & Energie / 
Voorportaal Ministeriële Commissie  Klimaat & Energie 
en -tijd Dinsdag 8 januari 2019 14:00 -15:30 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, Mansholtzaal, 
vergaderzaal 40, 7e  verdieping 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 	10.2.e 	(AZ, 
Raadsadviseur), Thijs van de Plas (BZ, DG Europese Samenwerking), Jasper 
Wesseling (FIN, plv. DG Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en 
Wonen), Roald Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Peter Heij (IenW, 
DG Water en Bodem), Mark Frequin (IenW, DG Bereikbaarheid), Bertholt 
Leeftink (EZK, DG Bedrijfsleven en Innovatie), Reina Buijs (BZ, plv. DG 
Internationale Samenwerking), Gert-Jan Buitendijk (SZW, DG werk), Geert 
Beekhuis (FIN, IRF), Alida Oppers (OCW, DG Primair en Voortgezet Onderwijs), 
Rob van Brouwershaven (LNV, directeur Plantaardige agroketens en 
voedselkwaliteit), Bas van den Dungen (VWS, Directeur Generaal Curatieve 
Zorg), Suzanne van Melis (J&V), Pieter Boot (PBL, sectordirecteur Klimaat, Lucht 
en Energie), Birgitta Westgren (EZK, plv. DG Klimaat en Energie), Timon 
Verheule (EZK, wnd. directeur Elektriciteit), 	 10.2.e 

(beiden EZK, secretaris) 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslag 
• Actualiteiten en mededelingen 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

bullen re.vijdle 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

3. Prioritaire maatreaelen  
Op basis van de inventarisatie komen al enkele maatregelen naar voren die kosteneffectief zijn, 
significante CO2-reductie opleveren, niet ingaan tegen de afspraken uit het Klimaatakkoord en naar 
verwachting kunnen rekenen op maatschappelijk en politiek draagvlak. Deze maatregelen zullen 
naar verwachting onderdeel zijn van elk denkbaar pakket aan maatregelen. 
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Bespreekpunten: 
- 	Stemt de ACKE in om de prioritaire maatregelen uit te werken door vanuit de 

verantwoordelijke departementen verkennende gesprekken te voeren met de betrokken 
stakeholders. 
Stemt de ACKE in met de doorgeleiding van de factsheets en stukken naar de MCKE? 

Bijlage 5: Oplegger besluitvorming prioritaire maatregelen 
Bipage 6: Uitgewerkte factsheets prioritaire maatregelen 

b.en rellttnidte 
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buiten reikwijdte 

5. Rondvraag 
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02-009 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	RE: input voor de staf 
Datum: 	 dinsdag 8 januari 2019 09:26:22 

Veel dank! 
Groeten, 

Esther 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 08:55 

Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 

Onderwerp: RE: input voor de staf 

Ha Esther, 

Voortbouwend op jouw punten, hieronder de belangrijkste stappen: 
- Vandaag ACKE: het afschaffen van de vrijstelling voor de afvalstoffenheffing op de 

verbranding van buitenlands afval, wordt als prioritaire maatregel genoemd, 11.1 

buiten reikwijdte 

Zoals nu wordt voorzien, rekent het PBL dus alleen door ná besluitvorming over de 
maatregelen. Analyse vóór de besluitvorming zou door een ander extern bureau moeten worden 
gedaan. 

Hopelijk is dit duidelijk, anders hoor ik het graag. 

Groet, 
10.2.e 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	(aminienm.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 08:24 
Aan: 	10.2.e 	) - DGMI < 10.2.e Rminienm.nl> 

Onderwerp: input voor de staf 

Ha  10.2.e 

In de staf zal Urgenda ook aan de orde komen. 
Zou jij nog even de stappen voor mij op een rijtje kunnen zetten (en onderstaand overzichtje 
voor mij aanvullen/aanpassen): 

11.1 
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Dank alvast! 
Groeten, 

Esther 
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02-010 

Van: 	 10.2.e 	-  DGMI 
Aan: 	 10.2.e 	-  DBO 
Cc: 	 10.2.e 	- DGB; 	10.2.e 	- BSK; 	10.2.e 	-  DGMI  
Onderwerp: 	buiten reikwijdte 
Datum: 	 dinsdag 8 januari 2019 10:12:24 
Bijlagen: 	FW Geannoteerde agenda ACKE FW Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK Mansholtzaal 40 7e 

verdieping.msg 
buiten reikwijdte 

Prioriteit: 	Hoog 

Ha "", 

11.1 	wordt besproken is: 
buiten reikwijdte 

En de prioritaire maatregelen (waaronder afvalstoffenheffing) die we op voorhand willen 
aankondigen in communicatie richting Urgenda (=oplegger prioritaire maatregelen). 

Bijgaand: 
1. de stukken van ACKE vandaag; 
2. de geannoteerde agenda voor Roald; 
3. En de eerder opgenomen opmerkingen van 10.2.e  op de stukken voor de ACKE. 

Ik wacht even op terugkoppeling Roald vandaag, donderdag zal voorbereiding voor MR weer bij 
STAS/MIN liggen... (ism DLCE). 
Heb jij op voorhand punten waar we ons op moeten richten? 

Groeten 10.2.e 

Van: 	10.2.e 	-DGB 
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 09:54 

Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp:10.2.e : aan"" mailen svp 

Hoi 10.2.e 

"•2'e  belde net en ik heb met hem volgende afgesproken 
1) Dat jij hem even de agenda en de voorbereiding mailt voor het DG overleg Urgenda 

vanmiddag (daar was jij toch gisteren mee bezig, Roald ging toch?) 
2) 11.1 

4 	 11.1 

Graag mij in de CC dan heb ik het ook gelijk. 

HG 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
Tel: 	10.2.e 
@: 10.2.e cffiminienm.n1 

I Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
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02-010a 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	FW: [Geannoteerde agenda ACKE] FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, Mansholtzaal 40, 7e 

verdieping 
Datum: 	 dinsdag 8 januari 2019 07:53:23 
Bijlagen: 	 Geannoteerde agenda ACKE 8 ianuari "19.docx  
Prioriteit: 	 Hoog 

Ha 10.2.e, 

Hierbij de annotatie zoals die naar Roald is gegaan. 

11.1 

Groet, 
10.2.e 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 22:15 
Aan: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 
CC: 	10.2.e 	-DGMl< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: FW: [Geannoteerde agenda ACKE] FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, 
Mansholtzaal 40, 7e verdieping 
Urgentie: Hoog 

Ha Roald, 
Hierbij de annotatie voor de ACKE van morgen. Omdat we de stukken pas vanmiddag 
kregen, krijg je dit op dit late tijdstip. De punten van Dumo zijn in de annotatie 
meegenomen. 
Groeten, 
Esther 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl>  
Datum: maandag 07 jan. 2019 10:02 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: [Geannoteerde agenda ACKE] FW: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK, 
Mansholtzaal 40, 7e verdieping 

Dag Esther, 

Hierbij de aangepaste annotatie voor de ACKE, zoals zojuist besproken. Ik heb met 1°." afgesproken dat ik dit 
ook naar haar doorstuur, zodat zij het in iBabs kan zetten. 

Fijn als je dit, als akkoord, wilt doorsturen naar Roald. 

Groet, 
10.2.e 

Oorspronkelijk bericht 
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Van: 	 10.2.e 	< 10.2.e  ,-/jminez.nl>  
Verzonden: maandag 7 januari 2019 15:31 
Aan:' 10.2.e ' <10.2.erdminocw.nN; 	10.2.e 	< 10.2.e  rcTninvws.n1>; 

10.2.e 	< 	10.2.e 	'kminez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  (dminez.nl>. Kuijpers. Chris < 10.2.e  i'dminbzk.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  ,-,-- t-ninez.n1>; 	10.2.e • < 10.2.e 	:iimindef.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  riiminez.n1>; Gaastra. mr. A.F. (Sandor) < 10.2.e  W;minez.n1>: 	10.2.e 

< 10.2.e  @minszw.til>.  Beekhuis. GE (Geert) (IRF/ODE) < 10.2.e  't-i'mintin.nl>.  -  10.2.e 	' 
<10.2.e(ciminaz.n1>• Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < 10.2.e (i  mintin.n1>• Leeftink. dr. B. (Bertholt) 
< 10.2.e  ri:/:minez.n1>; Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e  (d  minienm.n1>:10.2.e 

@minbuza.n1' < 	10.2.e 	,dminbuza,n1>; 	10.2.e 	(IRF/BZK) 
< 10.2.e  .dminfin.n1>;  Heij, P.R. (Peter) - DGRW <10.2.e ("ii:minienm.n1>;  10.2.e @pbl.nr 
< 10.2.e  :cipbl.n1>; ' 10.2.e ( 10.2.e  (dminbuza.n1)' < n.-9  1 .-.e  7-ei;minbuza.n1>;  Lapperre, R.P. 
(Roald) - DGMI < 10.2.e  (dm inienni.n1>;  10.2.e 	< 10.2.e  ,ïi,NAINSZW.NL>;  Sonnema, M. 
(Marjolijn) < 10.2.e  @minInv.n1>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	'jminvenj.nl>: Verheule, drs. T.J. 
(Timon) < 10.2.e ,dminez.ni>;  Vijselaar. F.W. (Focco) < 10.2.e  (dm inez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  rdminez.nl> 
CC: 	10.2.e 	(IRF/ODE) < 10.2.e  7ïjmitifin.n1>: 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e  ,(i  minienm.n1>; ' 	10.2.e 	' < 	10.2.e 	rci;minbuza.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  rdrninez.n1>• 	10.2.e 	' < 	10.2.e 	W:cpb.n1>; ' 	10.2.e 

< 10.2.e 'd:minoc\A.n1>; 	10.2.e 	- DGRW < 10.2.e 7,.-/minienni.n1>;10.2.e  
10.2.e ' < 	10.2.e 	'íipb1.111>: 	10.2.e 

< 10.2.e 	(dminvws.n1>;  ' 10.2.e • < 10.2.e ,gminbuza.nN;  10.2.e 
< 10.2.e , dminbzk.n1>; ' 	10.2.e 	' < 	10.2.e 	,i,minbum.n1>; 	10.2.e ' 
< 10.2.e 	i--i minocw .ril>. 	10.2.e 	< 10.2.e iïminez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e - DGMI 10.2.e /(i,rninienin.n1>;  10.2.e < 10.2.e (d mintvk.ni>;  10.2.e 
<10.2.e  itminszw.n1>:  10.2.e <10.2.e(d.minsz \ ‘ All>: 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e 	ïdninienm.n1>; ' 	10.2.e 	' < 10.2.e 	rd mi n a z .nl> ; 	10.2.e 
< 10.2.e 	/d minbzk.nt>.  ' 	10.2.e 	' < 	10.2.e 	,a minbuza.n1>; 	10.2.e 
(AFP/BELEID) < 10.2.e  7(7 minfin.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e (dminez.n1>; 

	

10.2.e 	< 10.2.e (d.minez.nl>. 	10.2.e <10.2.e rdminez.n1>- 
10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	<10.2. e , ii mimws.n1>:  10.2.e 

10.2.e (AFP/BELEID) < 10.2.e  ,("?  minfin.n1>;  10.2.e 	< 10.2.e rciMINSZW.NL>: 
10.2.e ' <10 2 e (dmindef.n1>; 	10.2.e 	- BSK 

< 10.2.e 	rd  minienm.n I>: 10.2.e ' < 10.2.e 	7ïiïcpb.n1>; 	10.2.e 
<10.2.e  c7minvws.n1>; 	10.2.e 	<10.2.e(iirnin \ \\ s.n1>: 	10.2.e 	(AFP/BELEID) 
< 10.2.e cl  minfin.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken ACKE di 8 jan 14 uur EZK. Mansholtzaal 40. 7e verdieping 

Beste allemaal, 

De beste wensen voor 2019! 

Hierbij de agenda en stukken voor de ACKE van morgen, dinsdag 8 januari, om 14:00 uur op EZK, 
Bezuidenhoutseweg 73 in de Mansholtzaal 40, 7e verdieping. 

Vriendelijke groet en tot morgenmiddag. 
10.2.e 

10.2.e 
Directie Klimaat / DG Klimaat en Energie EZK 10.2.e 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 
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02-010c 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	FW: ANNOTIE tbv 	11.1 
Datum: 	 dinsdag 8 januari 2019 10:04:12 
Bijlagen: 	MR Notitie overwegingen uitvoering Urgenda vonnis incl ANNOTATIE.docx 

Van: 	10.2.e 	- DGB 

Verzonden: vrijdag 21 december 2018 00:07 

Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 
- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 

CC: 	10.2.e 	- BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 

Onderwerp: ANNOTIE tbv MR Urgenda 21 december 

Hoi 10.2.e 
Zie hierbij even korte annotatie 	 11.1 
Wil jij er nog naar kijken (dat mag uiteraard). Of liever doorsturen dan hoor ik dat ook graag. 
HG 
10.2.e 

buiten reikwijdte 
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02-011 

Van: 	 10.2.e 	-  DBO 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 

Onderwerp: 	RE: MR urgenda vrijdag as. 
Datum: 	dinsdag 8 januari 2019 13:08:14 

Thanks 	Is idd aan de orde geweest en stas kan zich vinden in deze lijn. 

Groet, "." 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 11:16 

Aan: 	10.2.e 	-DBO < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 
DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 

CC: 	10.2.e 	-DGB< 10.2.e @minienm.nl>; 	10.2.e 	-BSK 

< 	10.2.e 	@minienm.nl> 

Onderwerp: RE: MR urgenda vrijdag as. 

Ha  10.2.e 

In aanvulling op de punten van 10.2.e, de voorgestelde lijn m.b.t. de afvalstoffenheffing: 
11.1 

Deze lijn is afgestemd met Roald en komt als het goed is vandaag ook in de DGMI-staf aan de 
orde. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 

Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 10:12 

Aan: 	10.2.e 	- DBO< 	10.2.e 	@minienm.nl> 

CC: 	10.2.e 	DGB < 10.2.e  @minienm.nl>; 	10.2.e 	- BSK 

< 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e  @minienm.nl> 

Onderwerp: MR urgenda vrijdag as. 

Urgentie: Hoog 

Ha "", 

Bijgaand: 
1. de stukken van ACKE vandaag; 
2. de geannoteerde agenda voor Roald; 
3. En de eerder opgenomen opmerkingen van 10." op de stukken voor de ACKE. 

Ik wacht even op terugkoppeling Roald vandaag, donderdag zal voorbereiding voor MR weer bij 
STAS/MIN liggen... (ism DLCE). 
Heb jij op voorhand punten waar we ons op moeten richten? 

Groeten 10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGB 
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Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 09:54 

Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	Pminienm.nl> 
Onderwerp:10.2.e: aan'°Z.e  mailen svp 

Hoi 10.2.e 

'II" belde net en ik heb met hem volgende afgesproken 
1) Dat jij hem even de agenda en de voorbereiding mailt voor het DG overleg Urgenda 

vanmiddag (daar was jij toch gisteren mee bezig, Roald ging toch?) 
2) 11.1 

4 

Graag mij in de CC dan heb ik het ook gelijk. 

HG 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
	

1 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Tel: 	10.2.e 
@: 10.2.e @mintenm.n1 
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02-013 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	RE: Annotatie 
Datum: 	 donderdag 10 januari 2019 14:45:13 

Top kan die erin dan ben ik 'klaar' 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 14:43 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: RE: Annotatie 

Ik stuur je over lnnin nog de redeneerlijn 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 14:42 
Aan: 	10.2.e 	DGMI < 10.2.e  @minienm.nl>  
Onderwerp: RE: Annotatie 

Yes! 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 14:38 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	(minienm.nl>  
Onderwerp: RE: Annotatie 

En Esther graag:-) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e  @minienm.nl> 
Datum: donderdag 10 jan. 2019 2:37 PM 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e (Mminienm.ni>  
Onderwerp: RE: Annotatie 

Thanks en ja! Ik stuur tegelijk naar 10." en Roald 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 14:34 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: Annotatie 

Hierbij nog paar opmerkingen. Ik bel 10.2.e nog een keer. Maak jij def voor lijn? Roald wil m 
ook graag (eerst) zien. 
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Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	MR-annotatie Urgenda 
Datum: 	 donderdag 10 januari 2019 15:29:51 
Bijlagen: 

02-014 

buiten reikwijdte 

Prioriteit: 	 Hoog 

Beste Esther, 

Wil jij bijgaande annotatie doornemen/accorderen voordat we het de lijn in doen? 

Hartelijke groeten 
10.2.e 
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02-015 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	Bijlage annotatie MR redeneerlijnen 	 > 10.2.e 	buiten reikwijdte 
Datum: 	 donderdag 10 januari 2019 16:02:19 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 
Prioriteit: 	 Hoog 
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02-016 

Van: 	 10.2.e 	-DGMI  
Aan: 	 Lapperre. R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI; Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK; 	10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	MR Urgenda advies - spoed 
Datum: 	 donderdag 10 januari 2019 16:21:17 
Bijlagen: 	 02. Bijlage bil redeneerlijnen.docx  

02. Bijlage bij redeneerlijnen.tr5 
buiten reikwijdte 

Prioriteit: 	Hoog 

Beste Roald, 

Wil jij asap nog naar het Urgenda advies voor de MR van morgen kijken/accorderen? 
Esther is akkoord, er volgen nog twee zinnen buiten reikwijdte in de bijlage. 

1°." is namens Mark ook akkoord. 

Hartelijke groeten 
10.2.e 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 

Datum: 	 donderdag 10 januari 2019 21:19:94 
Bijlagen: 

02-022 

Groslijst maatregelen v2.xisx 

Ha Roald, 
Tussen de bedrijven van het uitvoeringsprogramma door, hierbij de punten dien." signaleerde 
tav de maatregelentabel MCKE. 
Als je akkoord bent, zou je die dan door willen sturen naar EZK (zie hieronder). 
11.1 

Groeten, 

Esther 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 21:15 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
CC: 	10.2.e 	-BSK< 	10.2.e 	@minienm.nl> 

burten reilmOte 

Onderwerp: 

Dag Esther, 

Zoals bespreken, heb ik bij de tabel (die we vanmiddag van EZK ontvingen, maar te laat om 
nog voor de officiële deadline te reageren) de volgende aandachtspunten: 

- Maatregel over 'Aanpak/belasting verbranding buitenlands afval': 
o 11.1 

o 11.1 

o 11.1 

- buiten reikwijdte 

Als je akkoord bent, wil je dit dan voorleggen aan Roald, zodat hij het cursieve desgewenst naar 
EZK (Sandor, 10.2.e en/of 	10.2.e 	) zou kunnen doorsturen? Als de tabel voor de 
10.2.g pas morgen wordt verspreid, is er hopelijk nog ruimte om deze aanpassingen door te 
voeren. 

Groet, 
10.2.e 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 21:02 
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Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e Pminienm.n1>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e 	Rminienrn.nl>; 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

Nu ook de mail met bijlagen. Ik verkeerde eigenlijk in de veronderstelling dat jullie deze 
ook zelf rechtstreeks zouden krijgen. 

gr. Roald 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: Gaastra, mr. A.F. (Sandor) <10.2.e @minez.nl> 
Datum: donderdag 10 jan. 2019 1:20 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @m inienm.nl>, ' 10.2.e @minienm.nl' 
‹. 	10.2.e @minienm.nr>, Kuijpers, Chris < 10.2.e @minbzk.nl>, 

10.2.e 	@minvenj.nl' < 	10.2.e 	@minvenj.nl'>, Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e @leeo.agro.nl>,  10.2.e @minfin.n1' < 10.2.e aminfin.nr>,  
10.2.e@minaz.nr  10.2.erdiminaz.nr>,  Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul) <10.2.e@minez.nl>,  Vijselaar, 
F.W. (Focco) < 10.2.e @minez.nl>,  Leeftink, dr. B. (Bertholt) < 10.2.e @minez.nl>, 
Sonnema, drs. M. (Marjolijn) < 10.2.e @minlnv nl>,  Verheule, drs. T.J. (Timon) 
< 10.2.e (dminez.nl>  
Kopie: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 

10.2.e 	am inez.nl>, 	 10.2.e 	 @minez,nl>,  
10.2.e 	@minez.nl>  

Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

Beste collega's, 

buiten reikwijdte 

• 
• 
• 
• 
• 

Indien jullie op deze indeling nog zwaarwegende opmerkingen hebben, gelieve deze dan voor 
14 uur deze middag  aan te leveren bij 	10.2.e 	caminez.n1),  zodat we deze 
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kunnen verwerken en de tabel kunnen nazenden voor de 10.2.g 

Vriendelijke groet, 

Sandor Gaastra 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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02-026 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

Datum: 	 vrijdag 11 januari 2019 11:33:06 

Heb m nu aan de lijn © 

Van: 	10.2.e 	-DGMI 
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 11:32 
Aan: 	1O.2.e 	- DGMI < 1O.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 
DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: 

10.2.e belde net nog: onze punten worden verwerkt. 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e Pminienm.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 11:01 
Aan: 	1O.2.e 	- DGMI < 1O.2.e 	(@minienm.nl>; 	1O.2.e 
DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

haha oké. Als je terugkoppeling hebt, houden we ons aanbevolen ;-) 

Van: 	1O.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Datum: vrijdag I I jan. 2019 10:56 AM 
Aan: 	10.2.e 	-DGMI < 1O.2.e (Mminienm.nl>, 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e rdminienm.nl>  
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

Excuses aanvaard @ 
Tsja.. deadlines haha 
Wij hebben zelf voor de vertraging gezorgd en moeten nog reageren, maar wachten op respons 
M/S. 

Van: 	1O.2.e 	-DGMI 
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 10:54 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	minienm.n1>; 	10.2.e 
DGMI < 10.2.e 
Onderwerp:  

@minienm.nl> 
buiten reikwijdte 

Excuses, was last minute actie en was deadline al ruim overschreden. Hadden jullie nog 
11.1 
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Van: 	10.2.e 	-DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: vrijdag 1 1 jan. 2019 10:49 AM 
Aan: 	10.2.e 	-DGMI < 10.2.e cvminienm.nl>, 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

11.1 
Ben benieuwd naar de reactie van lu•Le  

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	Rminienm.nl> 

Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 10:35 

Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 
DGMI < 10.2.e  @minienm.nl>  

builen retkvny. 

Onderwerp: 

Als jullie naar EZK iets (laten) sturen, willen jullie dan ons ook vragen 0 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e  @minienm.nl> 
Datum: donderdag 10 jan. 2019 9:42 PM 
Aan: Gaastra, mr. A.F. (Sandor) <10.2.e @minez.nl>,  10.2.e @minez.n1  
< 10.2.e  @minez.nl>,  10.2.e rdminez.nl<  10.2.e aminez.ni>  
Kopie: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	caiminienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl>, 	.  10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	aminienm.nl> 
Onderwerp: 	 buiten reikwijdte 

Sandor, 10.2.e ,10.2.e, 

Wij hebben nog de volgende aandachtspunten bij twee van de opgenomen maatregelen. 
11.1 

- Maatregel over 'Aanpak/belasting verbranding buitenlands afval': 

o 11.1 

o 11.1 

o 11.1 

- buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

gr. Roald 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: Gaastra, mr. A.F. (Sandor) <10.2.e @minez.nl> 
Datum: donderdag 10 jan. 2019 1:20 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.nl>,  10.2.e @minienm.nl' 
< 10.2.e £minienm.nl'>,  Kuijpers, Chris < 10.2.e @minbzk.nl>,  

10.2.e 	@ni invenj.nr < 	10.2.e 	am invenj.d>, Wesseling, drs. J.K. (Jasper) 
< 10.2.e aleeg,agro.nl>,  10.2.e @minfin.nl' < 10.2.e @minfin.d>,  
10.2.e@minaz.nr  <1 0.2.e@minaz.nr>, Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul) <10.2.e @minez.nl>, Vijselaar, 
F.W. (Focco) < 10.2.e @minez.nl>, Leeftink, dr. B. (Bertholt) < 10.2.e @minez.nl>, 
Sonnema, drs. M. (Marjolijn) < 10.2.e @minlnv.nl>, Verheule, drs. T.J. (Timon) 
< 10.2.e @minez.nl> 
Kopie: 	 10.2.e 	 @minez.nl>, 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>, 	10.2.e 	 @minez.nl>, 	10.2.e 

10.2.e 	@minez.nl>, 	 10.2.e 	 @minez.nl>,  
10.2.e 	@minez.nl> 

Onderwerp: 

Beste collega's, 

Indien jullie op deze indeling nog zwaarwegende opmerkingen hebben, gelieve deze dan voor 
14 uur deze middag  aan te leveren bij 	10.2.e 	minez.n1), zodat we deze 
kunnen verwerken en de tabel kunnen nazenden voor de 10.2.g 

Vriendelijke groet, 

Sandor Gaastra 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
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02-031 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
- DGMI; 	10.2.e 	- DGMo;  10.2.e Aan: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 

10 2 e   - Lx.smi  

cc: 	 10.2.e 	-  DGMI; 	10.2.e 	- BSK; 	10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	 10.2.g 
Datum: 	 zondag 13 januari 2019 13:50:50 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 

Duiten reikwijdte 
Prioriteit: 	Hoog 

Hoi allemaal, 
Hierbij annotatie 	10.2.g 	ivm Urgenda. Bijgevoegd ook (nogmaals) de mail 
met de lijst met maatregelen en de manier waarop wordt voorgesteld daarmee om te gaan. 
11.1 

Graag snelle reactie. 

Groet, 
10.2.e 
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02-035 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	RE: FW: 
Datum: 	 zondag 13 januari 2019 22:04:01 

Dank! Ik heb je suggesties doorgestuurd naar Roald. 
Veel plezier met cursus morgen! 
Gr Esther 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Datum: zondag 13 jan. 2019 9:26 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: RE: FW: 

Dag Esther, 

buiten reikwijdte 

Groet, 
10.2.e 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Verzonden: zondag 13 januari 2019 21:02 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: RE: FW: 

Dank, "."! Stuur ik straks door naar Roald. 
buiten reikwijdte 

Groeten, 

Esther 
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Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e  Pminienm.nl> 

Verzonden: zondag 13 januari 2019 20:36 

Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 

Onderwerp: RE: FW: 

Dag Esther, 

Misschien kun je dit wellicht aan Roald meegeven. Ik hoor het graag als iets onduidelijk is 

Groet, 
10.2.e 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI 

Verzonden: zondag 13 januari 2019 20:01 

Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.n1>; 	10.2.e 	- DGMI 

< 10.2.e  @minienm.nl>  
Onderwerp: FW: 

11.1 

gr. Roald 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e aminienni.nl> 
Datum: zaterdag 12 jan. 2019 5:09 PM 
Aan: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e @m inienm.nl>,  Heij, P.R. (Peter) - DGRW 
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<10.2.e aminienm.ni>,  Dronkers, J.H. (Jan-Hendrik) -DBO < 	10.2.e 	(minienm.nl>,  
Blom, Michèle (BS) < 10.2.e @rws.nl>  
Kopie: Ongering, L. (Lidewijde) - SG < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: 

Collega's, 

10.2.g 

Die lijst treffen jullie bijgaand aan. 
11.1 

11 1 
Ik heb minister en stas net ook op de hoogte gebracht van deze meest recente versie van de 
lijst. 

Mark 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 
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02-039 

Van: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI  
Aan: 	 Kleuver. E.E. de (Esther) - BSK; 	10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	FW: Agenda en stukken DG-overleg Urgenda dinsdag 15 jan. 13:30 uur, EZK, Koning Willem I-zaal 
Datum: 	 maandag 14 januari 2019 11:40:05 
Bijlagen: 	 Agenda DG-overlea Urgenda 15 januari.docx 

Biilage 1 - Verslag DG-overleg Urgenda - 5 december.docx  
Biilaae 2 - Verslag DG-overleg Urgenda - 13 december.docx  
Bijlage 3 - Verslag DG-overleg Urgenda - 18 december.docx  
Biilaae 4 - Opdracht validatie.docx 

buiten reikwijdte 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 10.2.e 	 @minez.nl> 
Datum: maandag 14 jan. 2019 11:19 AM 
Aan: 	10.2.e 	@m inszw.nl>, Frequin, M.M. (Mark) - BSK 
< 10.2.e rdminienm.nl>, Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e @ minienm.nl>, Kuijpers, 
Chris < 10.2.e @minbzk.nl>, 	10.2.e 	@minvenj.nr < 	10.2.e 	@minvenj.nl>, 
Wesseling, JK (Jasper) (AFP) < 10.2.e  am infin.nl>, Beekhuis, GE (Geert) (IRF/ODE) 
< 10.2.e rcDminfin.nl>,  10.2.e @minaz.nr <1 0.2.e 	 Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul) 
<10.2.e @minez.nl>, Vijselaar, F.W. (Focco) < 10.2.e rdminez.nl>, Leeftink, dr. B. (Bertholt) 
< 10.2.e @minez.nl>, Sonnema, drs. M. (Marjolijn) < 10.2.e ribminInv.nl>, Verheule, drs. T.J. 
(Timon) < 10.2.e  @minez.nl> 
Kopie: 	 10.2.e 	 10.2.e 
< 10.2.e CtMINSZW.NL>, 	 10.2.e 	 @minez.nl>, Gaastra, 
mr. A.F. (Sandor) <10.2.e am inez.nl>, 	 10.2.e 	@minez.nl>, 

10.2.e 	 (ibminez.nl>, 	 10.2.e 
< 10.2.e  @minez.nl>, 	 10.2.e 	 @minez.nl>, 

10.2.e 	 10.2.e 
< 10.2.e  aminez.nl>, 	10.2.e 	aminez.nl> 
Onderwerp: Agenda en stukken DG-overleg Urgenda dinsdag 15 jan. 13:30 uur, EZK, Koning Willem 
l-zaal 

Beste allen, 

Hierbij de stukken voor het DG-overleg Urgenda van morgen, dinsdag 15 januari, om 13:30 uur 
bij het Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, (Koning Willem I Zaal). 

Vriendelijke groet, mede namens 10.2.e 
10.2.e 

< 10.2.e 
DG Klimaat en Energie 1 Directie Klimaat 
Ministerie van EZK 
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 
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02-039a 

AGENDA - DG-overleg Urgenda 
Donderdag 15 januari 2019 13.30-14.30 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, (Koning 
Willem I Zaal) 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 10.2.e 

10.2.e (AZ, Raadsadviseur), Jasper Wesseling (FIN, plv. DG 
Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en Wonen), Roald 
Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Mark Frequin (IenW, 
DG Bereikbaarheid), Bertholt Leeftink (EZK, DG Bedrijfsleven en 
Innovatie), Geert Beekhuis (FIN, IRF), 	10.2.e 	(J&V, 
plv. hoofd Wetgevingsbeleid), 	10.2.e 	(EZK, wnd. 
directeur Elektriciteit), Marjolijn Sonnema (LNV DG-Agro en 
Natuur), Ernst-Paul Nas (EZK, Dir. WJZ), 	10.2.e 	(EZK), 

10.2.e 	 (secretaris) 

Vergaderdatum en - 
tijd 
Vergaderplaats 

Genodigden 

A. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslagen 
■ Actualiteiten & mededelingen 
■ De verslagen van het DG-overleg Urgenda van 5, 13 en 18 december zijn 

opgenomen. 

Bijlage 1 - Verslag DG-overleq Urgenda 5 december 
Biilaqe 2 - Verslag DG-overleg Urgenda 13 december 
Billaqe 3 - Verslag DG-overleg Urgenda 18 december 

B. 10.2.g 

C. Opdracht validatie 

Om te waarborgen dat (i) een volledige en zorgvuldige uitwerking en (ii) vervolgens 
een adequate beoordeling van de maatregelen plaatsvindt, zullen beide stappen 
worden gevalideerd door één of meerdere onderzoeksbureaus. Tevens zal worden 
gevraagd of er maatregelen ontbreken die een significante nationale CO2-reductie 
kunnen leveren. 
Er is een concept-opdracht geformuleerd waarin wordt aangegeven aan welke 
randvoorwaarden deze validatie moet voldoen. Deze opdracht zal op zeer korte 
termijn worden verstrekt aan verschillende onderzoeksbureaus 

Bespreekpunten: 
• Het DG-overleg wordt gevraagd in te stemmen met de validatieopdracht. 
• Het DG-overleg wordt gevraagd in te stemmen om de in de opdracht genoemde 

onderzoeksbureaus hiervoor te benaderen. 

Billaqe 4 -  Opdracht onderzoeksbureaus 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 178 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



D. Planning 
Het DG-overleg bespreekt aan de hand van een geactualiseerde planning uit 
de MCKE stukken, de planning en de belangrijkste aandachtspunten voor de 
komende periode. 

Bespreekpunten: 
Het DG-overleg wordt gevraagd planning en de belangrijkste aandachtspunten 
voor de komende weken te bespreken. 

Biilaue 5 - Geactualiseerde planning   

E. Rondvraag 
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02-039b 

10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

10.2.e 
10.2.e 

Vergaderpunten 
1. Opening, actualiteiten en mededelingen 

buiten reikwijdte 

11.1 
11.1 

- 	buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
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- 	buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

3. Maatregelen en nieuwe cijfers PBL 

- De afgelopen weken zijn er maatregelen geïnventariseerd die een bijdrage 
kunnen leveren aan de uitvoering van het vonnis. 	11.1 

- Bij de uitwerking kan onderscheid worden gemaakt tussen 3 categorieën 
maatregelen. 	 11.1 

Dit betreft de maatregelen: 
o buiten reikwijdte 
o buiten reikwijdte 
o Afschaffen vrijstelling verbranding buitenlands afval. 
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buiten reikwijdte 

Ten aanzien van de verbranding van buitenlands afval dient de 
maatregel nog verder te worden uitgewerkt. 
11.1 
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02-039d 

Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

DG-overleg Urgenda 

verslag 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Klimaat 

Behandeld door 
10.2.e 

T 	10.2.e 

10.2.e @minez.n1 

Datum 
15-jan-2019 

Kenmerk 
DGKE-K / 

Kopie aan 

Bijlage(n) 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -tijd 

locatie 

Aanwezig 

DG-overleg Urgenda 
18 december 2018, 14.00 uur - 15.00 uur 
Ministerie EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, 
Koning Willem I Zaal 

Sandor Gaastra (voorzitter), 	10.2.e 	(AZ), Geert 
Beekhuis (FIN), Ernst-Paul Nas (EZK-WJZ), Mark Frequin 
(IenW), Marjolijn Sonnema (LNV), 	10.2.e 	(EZK 
- Elektriciteit), Jos van Dalen (BZK), 	10.2.e 

(J&V), 	10.2.e 	, 	10.2.e 	(secretariaat). 

Vergaderpunten 
1. Opening, actualiteiten en mededelingen 
2. Terugkoppeling cockpit 17 december 

11.1 

3. Planning en proces uitwerking maatregelen 
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Maatregeleni ijst  
Gaastra vraagt om een reactie te geven op de maatregelenlijst en de voorgestelde criteria. 
Frequin geeft aan dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen uitvoerbare en onuitvoerbare 
maatregelen . Maatregelen die kunnen worden uitgevoerd zijn o.a. buiten reikwijdte 	, de 
aanpak van verbranding buitenlands afval en buiten reikwijdte 
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02-039e 

Bijlage 4 - Opdracht validatie maatregelen 

1. Achtergrond 
Op dinsdag 9 oktober heeft het Gerechtshof uitspraak gedaan in het hoger beroep van de rechtszaak 
tussen stichting Urgenda en de Nederlandse Staat. De Staat heeft het beroep verloren, waarmee het 
reductiebevel uit het vonnis van de rechtbank uit 2015 overeind blijft. Dit betekent dat het kabinet 
gehouden is om per 31 december 2020 de totale, nationale uitstoot van broeikasgassen in het jaar 
2020 met 25% te hebben gereduceerd (t.o.v. 1990). 

De afgelopen weken zijn mogelijke maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan 
de uitvoering van het Urgenda-vonnis. De maatregelen verschillen onderling sterk in o.a. de mate van 
CO2-reductie die ze kunnen realiseren, de kosten die ze realiseren, maar ook waarvan nog moet 
worden uitgewerkt of deze uberhaupt uitvoerbaar binnen de gestelde termijn. 11.1 

De komende periode zullen de maatregelen worden uitgewerkt en aan de hand van verschillende 
criteria getoetst. Om te waarborgen dat een volledige en zorgvuldige uitwerking en toetsing heeft 
plaatsgevonden, zal deze worden gevalideerd door meerdere onderzoeksbureaus met expertise op 
het gebied van klimaatbeleid. Voorafgaand aan de uitwerking van deze maatregelen zal hen ook 
worden gevraagd of er maatregelen ontbreken die voor of in 2020 CO2-reductie kunnen 
bewerkstelligen. 

2. Opdracht 
De onderzoeksbureaus worden verzocht op twee momenten de door het ministerie van EZK 
verstrekte informatie te valideren op juistheid en volledigheid. 

Deel 1- Validatie maatreqelenliist 

Er zijn verschillende maatregelen geïdentificeerd die een bijdrage kunnen leveren aan het reduceren 
van binnenlandse CO2-emissies vóór of in 2020. De onderzoeksbureaus wordt gevraagd te valideren 
of de maatregelenlijst compleets is en aan te geven of er maatregelen op deze lijst ontbreken die 
(substantiële) CO2-reductie in 2020 kunnen bewerkstelligen. Maatregelen die hiervoor in 
aanmerking komen dienen aan de volgende randvoorwaarden te voldoen: 

i. 	De CO2-reductie van de maatregel —11.1 

ii. De realisatietermijn van de maatregel —11.1 

iii. De mogelijk negatieve en maatschappij ontwrichtende effecten van de maatregel —11. 
1 
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Indien het onderzoeksbureau constateert dat er maatregelen ontbreken, dient voor elke 
ontbrekende maatregel (beknopt) in ieder geval het volgende te worden uitgewerkt: 

a) een omschrijving van de maatregel en toelichting waarbij op hoofdlijnen wordt aangegeven op 
welke wijze deze maatregel kan worden geïnstrumenteerd, 

b) de realisatietermijn van de maatregel, waarbij een inschatting wordt gemaakt van de termijn 
waarop uitvoering en implementatie van de maatregel mogelijk en realistisch is, 

c) een inschatting van de CO2-effecten van de maatregel in 2020 en 
d) een inschatting van de kosten voor de maatregel. 

Deel 2 - Validatie uitwerking maatregelen 

De geïdentificeerde maatregelen zullen door de betrokken departementen worden uitgewerkt en 
getoetst aan de hand van de volgende criteria: 

het binnenlandse CO2-effect 
de kosten voor Staat 
de nationale kosten 
de realisatietermijn 
of er sprake is van grote negatieve/ontwrichtende maatschappelijke gevolgen 
of er sprake is van weglekeffecten 
of de maatregel in lijn is met het Regeerakkoord en/of het ontwerp-Klimaatakkoord 
of er maatschappelijk draagvlak voor de maatregel is 

Aan de onderzoeksbureaus wordt gevraagd te controleren of de uitwerking en toetsing van de 
maatregelen aan de hand van deze criteria juist en volledig is. Daarbij wordt de onderzoeksbureaus 
gevraagd om aan te geven — op het moment waarop zij de conclusies van de uitwerking en toetsing 
niet onderschrijft - (i) dit goed onderbouwd aan te geven en (ii) daarbij een voorstel te doen op welke 
wijzing de uitwerking dient te worden aangepast. 

Oplevertermijn 
Deel 1- Tussen 16 en 18 januari zal de maatregelenlijst worden gedeeld met de verschillende 
onderzoeksbureaus. Uiterlijk op 21 januari, 12 uur 's middags, dienen eventueel aanvullende 
maatregelen inclusief onderbouwing hiervoor te zijn aangeleverd. 
Deelt - Naar verwachting zal op 30 januari de uitwerking van de maatregelenlijst kunnen worden 
voorgelegd aan de onderzoeksbureaus. De onderzoeksbureaus wordt gevraagd om uiterlijk op 4 
februari 12 uur 's middags een concept-beoordeling voor te leggen, waarop schriftelijk 
commentaar kan worden gegeven. 
Oplevering van de definitieve rapportage is voorzien op 11 februari, 12 uur 's middags. 

Overzicht planning: 
15 januari — bevestiging opdracht en verzenden uitvraag 
16 januari — start validatie maatregelenlijst 
21 januari — oplevering validatie maatregelenlijst 
30 januari — oplevering uitwerking maatregelen 
4 februari — concept beoordeling maatregelen 
6 februari — aanlevering schriftelijk commentaar 
11 februari — oplevering validatie 
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Budget 
10.2.g 

Onderzoeksbureaus 
De volgende onderzoeksbureaus worden voorgesteld te benaderen voor deze uitvraag. Daarbij is het 
uitgangspunt om minimaal 2 onderzoeksbureaus de validatie te laten uitvoeren. Daarmee kan 
worden voorkomen dat, gezien de expertise van een bureau, specifieke onderwerpen of sectoren 
beperkte aandacht krijgen en kunnen de validaties ten opzichte van elkaar worden getoetst. 

Gezien de korte doorlooptijd zijn we afhankelijk van beschikbaarheid en capaciteit van de bureaus. 
De volgende bureaus zullen worden benaderd: 

- 	10.2.g 
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02-042 

Van: 	 10.2.e 	-DGMI  
Aan: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Cc: 	 1O.2.e 	-  BSK; 	1O.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	annotatie ACKE 
Datum: 	maandag 14 januari 2019 15:57:26 

Hoi Esther, 
Morgen is het ook ACKE ( 10.2.g ). De dg's wisselen gedachten uit naar aanleiding van de 

10.2.g 	 van morgen. Daarna buigt de ACKE zich over het 
maatregelenpakket Urgenda en de validatie. 
Die validatie wordt uitgevoerd door één of twee externe bureaus en is tweeledig: 

1) Een check op de vraag of de lijst compleet is. 
2) Een check op de onderliggende fiches. 

Ieder departement wordt geacht de validatie op te pakken voor de maatregel waar zij zelf voor 
verantwoordelijk is. EZK coordineert. 

Verder wordt er in de ACKE over het tijdpad van Urgenda gesproken. 11.1 
11.1 

Als jij verder akkoord bent met deze aanvulling, dan kun je die aan Roald meegeven, om nog 
bij Mark onder de aandacht te brengen. 

Later op de dag zal DuMo met een algehele annotatie komen. Als dat nog aanleiding geeft tot 
opmerkingen, dan laat ik dat alsnog weten. 

Groet, 
10.2.e 
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02-045 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 Laooerre, R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI.  Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Onderwerp: 	RE: Accorderen Annotatie 	1 0.2.g 	@Mark @Roald 
Datum: 	maandag 14 januari 2019 19:02:47 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 

Dag Roald, 
Ivm cursus bij """ ben ik even achtervang. De belastingvrijstelling op ingevoerd afval is 
meegenomen in de stukken voor de MCKE 10.2.g , zoals jij eerder hebt gewisseld met 
Sandor (inclusief opmerking over complexiteit ivm termijn en samenwerking met FIN). In de 
nagezonden stukken (bijgevoegd) is dat opgenomen. 	buiten reikwijdte 

. De lijst is ter kennisneming aan de MCKE 
toegestuurd. In de ACKE die op de MC volgt wordt over de lijst en aanpak verder gesproken 
(annotatie bereikt en Mark via DuMo separaat). 

De annotatie voor de MC is verder met ons voorbereid en onze ingebrachte punten zijn 
meegenomen. 

Hoop dat het verduidelijkt? 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 

Verzonden: maandag 14 januari 2019 17:52 

Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.ni> 
Onderwerp: FW: Accorderen 	10.2.g 	@Mark @Roald 

Urgentie: Hoog 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e Ccbminienm,n1> 
Datum: maandag 14 jan. 2019 5:32 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Accorderen Annotatie 	10.2.g 	@Mark @Roald 

11.1 	belastingvrijstelling op Met jullie afgestemd? Ik zie niets over de 
ingevoerd afval. 

gr. Roald 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	-DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Datum: maandag 14 jan. 2019 3:36 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.nl>, Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm,nl>, 	10.2.e 
- DGB < 10.2.e @minienninl>, 	10.2.e 	- BSK < 10.2.e @minienm.nl>, 

	

10.2.e 	- DGMo-WV < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 
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10.2.e -DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	-DGMI 
10.2.e 	rdminientn.nl>, Postbus DGMo <postbusdgmo@m in ienm.nl> 

Onderwerp: Accorderen Annotatie 	10.2.g 	@Mark @Roald 

Beste Mark, Roald, 

Bijgaand de annotatie 	 10.2.g 	 . Graag jullie akkoord. 

@Roald via de mail? 
En @Mark: wil jij het na akkoord in HPRM doorzetten? 

Hartelijke groeten en dank aan de cc-personen. 
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02-046 

Van: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI  
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI; Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Onderwerp: 	RE: Accorderen Annotatie 	10.2.g 	@Mark @Roald 
Datum: 	maandag 14 januari 2019 19:21:54 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: maandag 14 jan. 2019 7:02 PM 
Aan: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm nl>, Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: RE: Accorderen Annotatie 	1 O.2.g 	@Mark @Roald 

Dag Roald, 
Ivm cursus bij 1o1'e  ben ik even achtervang. De belastingvrijstelling op ingevoerd afval is 
meegenomen in de stukken voor de 	10.2.g 	, zoals jij eerder hebt gewisseld met 
Sandor (inclusief opmerking over complexiteit ivm termijn en samenwerking met FIN). In de 
nagezonden stukken (bijgevoegd) is dat opgenomen. 	buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
10.2.g 

De annotatie voor de MC is verder met ons voorbereid en onze ingebrachte punten zijn 
meegenomen. 

Hoop dat het verduidelijkt? 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 17:52 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Accorderen Annotatie 	10.2.g 	@Mark @Roald 
Urgentie: Hoog 

Van: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 10.2.e @minienm.nl> 
Datum: maandag 14 jan. 2019 5:32 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: FW: Accorderen Annotatie 	1 O.2.g 	@Mark @Roald 

Met jullie afgestemd? Ik zie niets over de 	11 .1 	belastingvrijstelling op 
ingevoerd afval. 
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gr. Roald 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e @minienm.nl>  
Datum: maandag 14 jan. 2019 3:36 PM 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e aminienm.nl>,  Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 
- DGB < 10.2.e @minienm.nl>, 	10.2.e 	-BSK< 10.2.e @minienm.nl>,  

	

10.2.e 	- DGMo-WV < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 
10.2.e - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 

< 	10.2.e 	@minienm.nl>, Postbus DGMo <postbusdgmo@minienm.nl> 
Onderwerp: Accorderen Annotatie 	10.2.g 	@Mark @Roald 

Beste Mark, Roald, 

Bijgaand de annotatie  10.2.g 	 . Graag jullie akkoord. 

@Roald via de mail? 
En (d)Mark: wil jij het na akkoord in HPRM doorzetten? 

Hartelijke groeten en dank aan de ce-personen. 

10.2.e 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 193 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



02-047 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	FW: Geannoteerde agenda DG-overleg Urgenda 15 januari 
Datum: 	 maandag 14 januari 2019 20:03:15 
Bijlagen: 	 geannoteerde agenda DG-overleg Urgenda 15 januari.docx 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 

Ter informatie... 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 20:02 
Aan: Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e @minienm.nl> 
CC: 	10.2.e 	 - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 
DGB < 10.2.e @minienm.nl>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 	10.2.e 	@minienm.nl>; Postbus DGMo <postbusdgmo@minienm.nl> 
Onderwerp: Geannoteerde agenda DG-overleg Urgenda 15 januari 

Ha Mark, 

Bijgaand de annotatie voor het DG-Urgenda-overleg morgen. 
10.2.g en jouw overleg is aansluitend, hoop dat je nog even een moment hebt om STAS te 
spreken inbetween... 

Als je nog vragen hebt hoor ik het graag. 

Groeten 10.2.e 
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02-047a 

AGENDA - DG-overleg Urgenda 
Donderdag 15 januari 2019 13.30-14.30 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, (Koning Willem I 
Zaal) 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 	10.2.e 
(AZ, Raadsadviseur), Jasper Wesseling (FIN, plv. DG Fiscale Zaken), 
Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en Wonen), Roald Lapperre (IenW, DG 
Milieu & Internationaal), Mark Frequin (IenW, DG Bereikbaarheid), 
Bertholt Leeftink (EZK, DG Bedrijfsleven en Innovatie), Geert Beekhuis 
(FIN, IRF), 	10.2.e 	(J&V, plv. hoofd Wetgevingsbeleid), 
Timon Verheule (EZK, wnd. directeur Elektriciteit), Marjolijn Sonnema 
(LNV DG-Agro en Natuur), Ernst-Paul Nas (EZK, Dir. WJZ), 10.2.e 
10.2.e (EZK), 	10.2.e 	(secretaris) 

Vergaderdatum en - 
tijd 
Vergaderplaats 

Genodigden 

A. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslagen 
• Actualiteiten & mededelingen 
• De verslagen van het DG-overleg Urgenda van 5, 13 en 18 december zijn opgenomen. 

Bijlage 1 - Verslag DG-overleg Urgenda 5 december 
Bijlage 2 - Verslag DG-overleg Urgenda 13 december 
Bijlage 3 - Verslag DG-overleg Urgenda 18 december 

Geen opmerkingen. 

B. 	 10.2.g 

brr :en r 	Ie 

buiten reikwijdte 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 195 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

C. Opdracht validatie 

Om te waarborgen dat (i) een volledige en zorgvuldige uitwerking en (ii) vervolgens een adequate 
beoordeling van de maatregelen plaatsvindt, zullen beide stappen worden gevalideerd door één of 
meerdere onderzoeksbureaus. Tevens zal worden gevraagd of er maatregelen ontbreken die een 
significante nationale CO2-reductie kunnen leveren. Er is een concept-opdracht geformuleerd waarin 
wordt aangegeven aan welke randvoorwaarden deze validatie moet voldoen. Deze opdracht zal op 
zeer korte termijn worden verstrekt aan verschillende onderzoeksbureaus 

Bespreekpunten: 
• Het DG-overleg wordt gevraagd in te stemmen met de validatieopdracht. 
• Het DG-overleg wordt gevraagd in te stemmen om de in de opdracht genoemde 

onderzoeksbureaus hiervoor te benaderen. 

Bijlage 4 - Opdracht onderzoeksbureaus 
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D. Planning 
Het DG-overleg bespreekt aan de hand van een geactualiseerde planning uit de MCKE stukken, 
de planning en de belangrijkste aandachtspunten voor de komende periode. 

Bespreekounten: 
Het DG-overleg wordt gevraagd planning en de belangrijkste aandachtspunten voor de komende 
weken te bespreken. 

Bijlage 5 - Geactualiseerde planning   

E. Rondvraag 
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02-048 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	- BSK. 	10.2.e 	; 10.2.e ; 	10.2.e 

10.2.e 	- Al-tP; 	10.2.e 	(Ai-tpi; 	10.2.e 

	

10.2.e .Icoril"; 10.2.e ; 10.2.e ; 	10.2.e 	; 10.2.e 
10.2.e ; 	10.2.e 	, 	10.2.e 	; 	10.2.e 

Cc: 	 10.2.e 	(IRF/OLE); 	10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	- DGMo; 	10.2.e 
10.2.e; 10.2.e 

Onderwerp: 	Agenda overleg Urgenda 
Datum: 	 woensdag 16 januari 2019 10:43:26 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 

Ha allemaal, 

Deze middag zitten we bij elkaar om de laatste stand van rondom Urgenda door te nemen. 
Graag zou ik straks het volgende met jullie willen bespreken: 

2. Validatie maatregelenlijst 
Maatregelen zullen worden gevalideerd op juistheid en volledigheid. Zie t.i. de opdracht die in 
het DG-overleg is besproken, deze zal nog iets worden aangepast o.b.v. ontvangen 
commentaar. 

bWen reelcundle 

Er zal de komende weken nog een hoop moeten gebeuren. Ik hoop jullie vanmiddag allemaal te 
zien! 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 

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. 
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02-049 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	-135K; 	10.2.e 	; 10.2.e ; 	10.2.e 

(Al-tn 

	

10.2.e 	- Ai-tP; 	10.2.e 	 10.2.e 

	

; 	;  10.2.e L0)rws.nr; 10.2.e10.2.e10.2.e• 10.2.e , 
10.2.e ; 	10.2.e 

	

10.2.e 	; 	10.2.e 
-  

, 
Cc: 	 10.2.e 	(IRF/OLE); 	10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	DGMo; 	10.2.e  

10.2.e; 10.2.e 
Onderwerp: 	\\\ RE: Agenda overleg Urgenda 
Datum: 	 woensdag 16 januari 2019 12:32:55 
Bijlagen: 	 buiten reikwijdte 

Ha allemaal, 

buiten reikwijdte 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 10:43 
Aan: 	 10.2.e 	 @minienm.nl>; 	10.2.e 

10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	@minbzk.nl>; 10.2.e 

	

10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	-AFEP'< 10.2.e @minfin.nl>; 
10.2.e 	@minfin.n1' < 	10.2.e 	@minfin.nl>; 	10.2.e 

< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e @rws.nr < 10.2.e @rws.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e 	@arcadis.com>; 	 10.2.e 	 @minbzk.n1>; 10.2.e , 

10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 
10.2.e 	@minez.nl>; 	 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 

10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	@minez.nl> 
CC: 	10.2.e 	(IRF/ODE)' < 10.2.e @minfin.n1>; 	10.2.e 	- DGMI' 
< 10.2.e @minienm.nl>; 	10.2.e 	- DGMI' < 10.2.e 	@minienm.n1>; 

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	<10.2.e @minszw.nl> 
Onderwerp: Agenda overleg Urgenda 

Ha allemaal, 

Deze middag zitten we bij elkaar om de laatste stand van rondom Urgenda door te nemen. 
Graag zou ik straks het volgende met jullie willen bespreken: 
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1. 	 10.2.g 

2. Validatie maatregelenlijst 
Maatregelen zullen worden gevalideerd op juistheid en volledigheid. Zie t.i. de opdracht die in 
het DG-overleg is besproken, deze zal nog iets worden aangepast o.b.v. ontvangen 
commentaar. 

3. Planning voor komende periode + uitwerking maatregelen  
De komende twee weken zullen alle maatregelen die op de lijst zijn opgenomen moeten zijn 
uitgewerkt en ter validatie worden voorgelegd. Zie aangehecht de planning die in het DG-
overleg is besproken. 

102 9 

Er zal de komende weken nog een hoop moeten gebeuren. Ik hoop jullie vanmiddag allemaal te 
zien! 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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GROSLIJST MAATREGELEN 
buiten reikwijdte 

Industrie 
buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 
buiten reikwijdte 
Aanpak/belasting verbranding buitenlands afval 
Het opheffen van de vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor de verbranding van buitenlands afval, of 
het introduceren van een verbod. 
buiten reikwijdte 

02-069c 
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02-075 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	FW: 	 Schriftelijke reactie stukken Urgenda DG-Overleg 
Datum: 	 maandag 21 januari 2019 09:42:14 
Bijlagen: 	 Reactie op voorstel opheffen vriistellian afval.docx 

Goedemorgen "*", 

Succes ermee, groetén, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 16:06 
Aan: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	 10.2.e 
< 	10.2.e 	@minez.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 
Onderwerp: RE: Schriftelijke reactie stukken Urgenda DG-Overleg 

10.2.e en "", 

Ik heb de consequenties van het voorstel doorgerekend en ook gekeken naar de effecten op het 
11.1 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: donderdag 17 januari 2019 14:14 
Aan: 	 10.2.e 	 < 	10.2.e 	 10.2.e @minez.n1>; 
< 10.2.e Prvo.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e (@minez.nl>  
Onderwerp: FW: Schriftelijke reactie stukken Urgenda DG-Overleg 
Urgentie: Hoog 

Dag "." en  10.2.e
, 
 

Na kort overleg met 10.2.e en 10.2.e kom ik bij jullie beiden uit voor input en meedenken 
over bijgaande factsheet. Die is, onder trekkerschap van IenW, opgesteld om in beeld te 
brengen wat de potentie en kansrijkheid is van de maatregel om de afvalstoffenheffing ook toe 
te passen op de verbranding van buitenlands afval, 	 11.1 
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IenW heeft de behoefte om dit beter in beeld te krijgen, en dat is natuurlijk ook in ons belang. 
11.1 

11.1 

IenW wil graag volgende week met een klein werkgroepje bij elkaar komen om de knelpunten 
scherp te krijgen vanuit de verschillende invalshoeken. Behalve IenW zitten daarbij FIN (want 
fiscale maatregel), RWS en hopelijk jullie als expert en beleidsmedewerker van EZK. 

Mag ik jullie vragen om hierbij aan te haken? Dan geef ik jullie namen door aan 10.2.e.  Mochten 
jullie meer 11.1 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 	-DGMI < 10.2.e  Rminienm.nl> 
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 14:14 
Aan: 	10.2.e 	<10.2.e@minez.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl> 
Onderwerp: FW: Schriftelijke reactie stukken Urgenda DG-Overleg 

Beste 10.2.e , 

Op verzoek van 10.2.e bijgevoegd de factsheet die wij t.b.v. Urgenda hebben opgesteld. Als je 
opmerkingen/suggesties hebt, hoor ik het graag. Overleg eventueel even met 	10.2.e 	als 
dat tot serieuze aanpassingen leidt. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: woensdag 12 december 2018 16:22 
Aan: 	10.2.e 	<10.2.e  @minez.nl> 
CC: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: RE: Schriftelijke reactie stukken Urgenda DG-Overleg 

10.2.e, 

Hierbij de aangepaste factsheet. 

Groet en dank alvast, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	<10.2.e  @minez.nl> 
Verzonden: woensdag 12 december 2018 09:18 
Aan: 
10.2.e < 

10.2.e 	- BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 

	

10.2.e  @minez.nl>;  10.2.e < 10.2.e  Rminbzk.nl>, 	10.2.e 
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02-083 

Van: 	 10.2.e 	(WVL) 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	(WVL) 
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	RE: === Berekening Import afval_190121.xlsx 
Datum: 	maandag 21 januari 2019 16:26:56 

Dag  10.2.e ,  

Tot slot is het nog relevant te vermelden dat hier alleen naar CO2 is gekeken en 
andere broeikasgassen buiten beschouwing zijn gelaten. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Afval en Materialen 
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving 
Griffioenlaan 2 1 3526 LA Utrecht 
Postbus 2232 1 3500 GE Utrecht 

M 	10.2.e 
10.2.e 	Carws.n1  

www.afvalcirculair.nl  ; www.VANG-HHA.nI 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat 

Van: 	10.2.e 	- DGMI [mailto: 10.2.e  @minienm.nl] 
Verzonden: maandag 21 januari 2019 14:U9 
Aan: 	10.2.e 	(wvij; 	10.2.e 	(wvL) 
cc: 	10.2.e 	- DbM1 
Onderwerp: I-w: Berekening Import afval_190121.xlsx 

Beste 10.2.e en 10.2.e, 

EZK/RVO heeft gekeken naar wat het verbreden van de afvalstoffenheffing betekent voor 
warmte. 	 11.1 

Zie mail 
hieronder en berekening bijgevoegd. 

Zouden jullie hier een blik op kunnen werpen? Strookt deze berekening met jullie beeld? 

Gezien de spoed zou het heel fijn zijn als jullie snel kunnen reageren. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 
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Verzonden: maandag 21 januari 2019 13:59 
Aan: 	10.2.e 	DGMl< 10.2.e @minienm.n1>; 	10.2.e 	-DGMI 
< 	10.2.e 	@minienm.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e 	 10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl> 	

@rvo.n1>; 

Onderwerpt Berekening Import afval_190121.xlsx 

Beste 10." en 10.2.e, 

0.2.e 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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GROSLIJST MAATREGELEN 
buiten reikwijdte 

buiten reikwijdte 

Aanpak/belasting verbranding buitenlands afval 
Het opheffen van de vrijstelling van de afvalstoffenheffing voor de verbranding van buitenlands afval, of 
het introduceren van een verbod. 
buiten reikwijdte 

02-093a.5 
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buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

":'''''""'"'''''""'"i"'------"- kfWN'gfi,.Seat *...'14tgr::,14-4e•   [ 
-, ..-9,, 
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02-098 

Van: 	 10.2.e 	(AFEP)  
Aan: 	 10.2.e 	- poli; 	10.2.e 	uzvivB1  
Onderwerp: 	RE: Overleg maatregelen Urgenda 
Datum: 	 woensdag 23 januari 2019 16:29:56 

Hoi 10.2.e
, 
 

10.2.e mailt je zo onze opmerkingen. 
Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: woensdag 23 januari 2019 16:21 
Aan: 	10.2.e 	(AFEP) 
Onderwerp: FW: Overleg maatregelen Urgenda 
Hoi  10.2.e ,  

Stuur jij jullie eventuele opmerkingen nog toe? We willen het factsheet om 17u bij ons de 
lijn in doen. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	 - DGMI < 	10.2.e 	naminienm.nl> 
Datum: dinsdag 22 jan. 2019 5:55 PM 
Aan: 	10.2.e 	(AFEP) < 	10.2.e 	Cd)rninfin.nl>, 	10.2.e 
(IZV/VB) <10.2.e  a,  m infin.nl>, 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e  _aminienni.nl>,  10.2.e 
10.2.e (infivs) < 10.2.e @minfinmi>, 	10.2.e 	@minez.nl' 
< 10.2.e  (dminez.nl>, 	10.2.e 	< 10.2.e  @rvo.nl>,  10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  @minez.nl>,  10.2.e @minez.nl' < 10.2.e  @minez nl> 
Onderwerp: RE: Overleg maatregelen Urgenda 
Dame en heren, 

11.1 

Mochten jullie verder nog aanvullingen dan horen we die graag voor morgen einde middag. 
Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 

Directie Duurzaame Leefomgeving en Circulaire Economie 
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag 
Postbus 20901 1 2500 EX 1 Den Haag 

M +31 10.2.e 
10.2.e 	@minienm.n1  

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 	10.2.e 	 - DGMI 
Verzonden: vrijdag 18 januari 2019 10:22 
Aan: 	10.2.e 	 - DGMI; 	10.2.e 	(AFEP); 	10.2.e 
(IZV/VB); 	10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	(IZV/VB); 	10.2.e 	Rminez.n1;  

10.2.e 
CC: 10.2.e @minez.nl'; 	10.2.e 
Onderwerp: Overleg maatregelen Urgenda 
Tijd: maandag 21 januari 2019 15:30-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 
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02-099 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	zoiets? 
Datum: 	 woensdag 23 januari 2019 17:01:06 

Beste Esther, 
Ik begreep van 10.2.e  dat Roald op basis van commentaar van Jasper Wesseling van FIN of het 
onder de afvalstoffenbelasting brengen van het verbranden (en storten) van buitenlands afval 
inderdaad zo is dat er sprake is van een nieuwe belasting die complexiteitsverhogend werkt 
voor de Belastingdienst. 

• 11.1 
• Nee, de verbreding naar buitenlands afval betreft geen nieuwe belasting maar verbreding 

van de grondslag van de reeds bestaande belasting 
• De huidige belasting wordt geheven over alle afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan 

(of bewerkt). Daarmee vallen buitenlandse afvalstoffen buiten de heffing. 
• Dit betekent dat de Belastingdienst moet nagaan welke afvalstoffen wel en welke niet in 

Nederland zijn ontstaan bij het verbranden en storten. Dit zorgt juist voor extra 
complexiteit en extra werk in het toezicht en de handhaving. 

• Door ALLE afvalstoffen die in Nederland wordt gestort op een stortplaats of verbrand in 
een AVI in de heffing te betrekken ontstaat een gelijk speelveld voor verwerking in 
Nederland, wordt ook het recyclen van buitenlandse afvalstromen aantrekkelijker en 
dalen de uitvoeringskosten voor de Belastingdienst. 

• Het gelijk behandelen van afval dat in Nederland verbrand of gestort wordt kent geen EU-
rechtelijke belemmeringen. 

•In België is er een regeling om dubbele belastingheffing te voorkomen en kunnen 
eventuele bij export betaalde belastingen voor verbranding in Belgie in aftrek worden 
genomen. Oostenrijk en Denemarken doen dat niet. 	11.1 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
10.2.e 

Directie Duurzaame Leefomgeving en Circulaire Economie 
Directoraat-Generaal Milieu en Internationaal 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag 

Postbus 20901 1 2500 EX 1 Den Haag 

M +31 10.2.e 
10.2.e 	@minienm.n1 
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02-101 

Van: 	 10.2.e 	 -  DGMI 
Aan: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Cc: 	 10.2.e 	-  DGMI; 	10.2.e 	-  DGMI 
Onderwerp: 	RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 
Datum: 	 woensdag 23 januari 2019 19:52:09 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: woensdag 23 jan. 2019 7:48 PM 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 

11.1 
Esther 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: woensdag 23 jan. 2019 7:46 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	aminienm.nl>, 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 

Er is nu formeelrechtelijk inderdaad geen sprake van een vrijstelling, maar van een 
uitzondering ('met uitzondering van afvalstoffen waarvan uit boeken en bescheiden blijkt 
dat zij naar Nederland zijn overgebracht in de zin van de EVOA'). In normale spreektaal 
komt dat op een vrijstelling neer, maar formeel zijn er ook nog aparte vrijstellingen 
benoemd (voor zuiveringsslib, baggerspecie en sinds kort asbest). 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: woensdag 23 jan. 2019 6:28 PM 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
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Kopie: 	10.2.e 	-DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e @minienm.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 

Ha  10.2.e ,  
11.1 

Gr Esther 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	10.2.e 	- DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Datum: woensdag 23 jan. 2019 5:50 PM 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl> 
Kopie: 	10.2.e 	-DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>, 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e @minienm,nl> 
Onderwerp: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 

Beste Esther, 
Ik begreep van"." dat Roald op basis van commentaar van Jasper Wesseling van FIN of het 
onder de afvalstoffenbelasting brengen van het verbranden (en storten) van buitenlands afval 
inderdaad zo is dat er sprake is van een nieuwe belasting die complexiteitsverhogend werkt 
(voor de Belastingdienst). 

11.1 

ee, de verbreding naar buitenlands afval betreft geen nieuwe belasting maar verbreding van de 
grondslag van de reeds bestaande belasting. 

e huidige belasting wordt geheven over alle afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan (of 
bewerkt). Daarmee vallen buitenlandse afvalstoffen buiten de heffing. 

it betekent dat de Belastingdienst moet nagaan welke afvalstoffen wel en welke niet in Nederland 
zijn ontstaan bij het verbranden en storten. Dit zorgt juist voor extra complexiteit en extra werk 
in het toezicht en de handhaving. 

oor ALLE afvalstoffen die in Nederland wordt gestort op een stortplaats of verbrand in een AVI in 
de heffing te betrekken ontstaat een gelijk speelveld voor verwerking in Nederland, wordt ook 
het recyclen van buitenlandse afvalstromen aantrekkelijker en dalen de uitvoeringskosten voor 
de Belastingdienst. 

et gelijk behandelen van afval dat in Nederland verbrand of gestort wordt kent geen EU-
rechtelijke belemmeringen. 

Groet, 
10.2.e 
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02-114 

Van: 	 10.2.e 	-  DGMI 
Aan: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: 	RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 
Datum: 	donderdag 24 januari 2019 13:02:11 

Beste Esther, 
Ik begreep dat Roald op basis van commentaar van Jasper Wesseling van FIN de volgende 
vragen had: 
Is er sprake van een vrijstelling in de huidige afvalstoffenbelasting voor buitenlands afval? 

• Formeelrechtelijk is er geen sprake van een vrijstelling, maar is buitenlands afval 
uitgezonderd van de heffing (wat in de praktijk op het zelfde neer komt). In de 
artikelen waarin de grondslag van de belasting wordt bepaald staat steeds "met 
uitzondering van afvalstoffen waarvan uit boeken en bescheiden blijkt dat zij naar 
Nederland zijn overgebracht in de zin van de EVOA". 

Is er sprake van een nieuwe belasting voor buitenlands afval? 

• Nee, de grondslag van het bestaande belastingmiddel, de afvalstoffenbelasting, kan 
verbreed worden naar buitenlands afval door de hiervoor genoemde uitzondering in 
de grondslag te schrappen. 

Is er een wetswijziging nodig voor de verbreding van de belasting naar buitenlands afval? 

• Ja, voor iedere fiscale wijziging (ook voor een tariefswijziging) is een wetswijziging 
nodig. 

• het onderdeel afvalstoffenbelasting van de Wet Belastingen op milieugrondslag moet 
worden gewijzigd. 

• Deze wijziging is eenvoudig en kan meelopen in het Belastingplan 2020. Er hoeft geen 
separaat wetgevingstraject te worden gestart. 

• Bij een wetswijziging moeten ook de uitvoerinesasnecten voor de Belastingdienst 
worden meegenomen. 1 1.1 

• Het gelijk behandelen van afval dat in Nederland verbrand of gestort wordt kent (anders 
dan bij de exportheffing) geen EU-rechtelijke belemmeringen. 

Het doel van de afvalstoffenbelasting is niet CO2-reductie. Past de verbreding van de 
afvalstoffenbelasting binnen het doel van de afvalstoffenbelasting? 

• Naast het genereren van belastingopbrengsten (budgettaire functie) draagt de 
afvalstoffenbelasting voor Nederlands afval bij aan het aantrekkelijker maken van 
recycling en de circulaire economie. 

• Bij verbreding stimuleert de afvalstoffen ook recycling van buitenlands afval in 
Nederland. En past daarmee in de doelstelling van de belasting. Sterker nog, de 
huidige uitzondering belemmert juist recycling van deze afvalstroom in Nederland, 
omdat voorscheiding voor verbanding (om er nog recyclebare stromen uit te halen) er 
voor zorgt dat de oorsprong van het afval vervalt, waardoor dan alsnog 
afvalstoffenbelasting betaald moet worden. 	 1 1 .1 

• Door ALLE afvalstoffen die in Nederland worden gestort op een stortplaats of verbrand 
in een AVI in de heffing te betrekken ontstaat een gelijk speelveld voor verwerking in 
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Nederland en wordt recycyling en de transitie naar een circulaire economie 
gestimuleerd. Door niet te verbranden en middels recycling primaire grondstoffen te 
vervangen, levert deze maatregel volgens het PBL (PBL Rapport over Fiscale 
vergroening, Nov 2017) ook een bijdrage aan de klimaatopgave. 

Groet, 
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02-128 

Van: 	 Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
Aan: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	-  DGMI; 	10.2.e 	-  DGMI 
Onderwerp: 	FW: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 
Datum: 	 vrijdag 25 januari 2019 09:47:38 

Ha Roald, 
11.1 

Groeten, 

Esther 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 13:02 
Aan: Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 

CC: 	10.2.e 	-DGMI ; 	10.2.e 	-DGMI 

Onderwerp: RE: Vraag Roald afvalstoffenbelasting 

Beste Esther, 
Ik begreep dat Roald op basis van commentaar van Jasper Wesseling van FIN de volgende 
vragen had: 
Is er sprake van een vrijstelling in de huidige afvalstoffenbelasting voor buitenlands afval? 

• Formeelrechtelijk is er geen sprake van een vrijstelling, maar is buitenlands afval 
uitgezonderd van de heffing (wat in de praktijk op het zelfde neer komt). In de 
artikelen waarin de grondslag van de belasting wordt bepaald staat steeds "met 
uitzondering van afvalstoffen waarvan uit boeken en bescheiden blijkt dat zij naar 
Nederland zijn overgebracht in de zin van de EVOA". 

Is er sprake van een nieuwe belasting voor buitenlands afval? 

• Nee, de grondslag van het bestaande belastingmiddel, de afvalstoffenbelasting, kan 
verbreed worden naar buitenlands afval door de hiervoor genoemde uitzondering in 
de grondslag te schrappen. 

Is er een wetswijziging nodig voor de verbreding van de belasting naar buitenlands afval? 

• Ja, voor iedere fiscale wijziging (ook voor een tariefswijziging) is een wetswijziging 
nodig. 

• het onderdeel afvalstoffenbelasting van de Wet Belastingen op milieugrondslag moet 
worden gewijzigd. 

• Deze wijziging is eenvoudig en kan meelopen in het Belastingplan 2020. Er hoeft geen 
separaat wetgevingstraject te worden gestart. 

• Bij een wetswijziging moeten ook de uitvoerinasasbecten voor de Belastingdienst 
worden meeaenomen. 1 1. 1 

• Het gelijk behandelen van afval dat in Nederland verbrand of gestort wordt kent (anders 
dan bij de exportheffing) geen EU-rechtelijke belemmeringen. 

Het doel van de afvalstoffenbelasting is niet CO2-reductie. Past de verbreding van de 
afvalstoffenbelasting binnen het doel van de afvalstoffenbelasting? 

•11.1 
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• Bij verbreding stimuleert de afvalstoffen ook recycling van buitenlands afval in 
Nederland. En past daarmee in de doelstelling van de belasting. Sterker nog, de 
huidige uitzondering belemmert juist recycling van deze afvalstroom in Nederland, 
omdat voorscheiding voor verbanding (om er nog recyclebare stromen uit te halen) er 
voor zorgt dat de oorsprong van het afval vervalt. waardoor dan alsnog 
afvalstoffenbelastina betaald moet worden. 	 11 .1 

• Door ALLE afvalstoffen die in Nederland worden gestort op een stortplaats of verbrand 
in een AVI in de heffing te betrekken ontstaat een gelijk speelveld voor verwerking in 
Nederland en wordt recycyling en de transitie naar een circulaire economie 
gestimuleerd. Door niet te verbranden en middels recycling primaire grondstoffen te 
vervangen, levert deze maatregel volgens het PBL (PBL Rapport over Fiscale 
vergroening, Nov 2017) ook een bijdrage aan de klimaatopgave. 

Groet, 
10.2.e 
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02-134a 

AGENDA - DG-overleg Ungenda 
Vergaderdatum en - Dinsdag 22 januari 2019 14.30-15.30 uur 
tijd 
Vergaderplaats 

Genodigden 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, 
(Mansholtzaal) 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 10.2.e 

10.2.e (AZ, Raadsadviseur), Jasper Wesseling (FIN, plv. DG 
Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en Wonen), Roald 
Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Mark Frequin (IenW, 
DG Bereikbaarheid), Focco Vijzelaar (EZK, DG Bedrijfsleven en 
Innovatie), Geert Beekhuis (FIN, IRF), 	10.2.e 	(J&V, 
plv. hoofd Wetgevingsbeleid), Timon Verheule (EZK, wnd. 
directeur Elektriciteit), Marjolijn Sonnema (LNV DG-Agro en 
Natuur), Ernst-Paul Nas (EZK, Dir. WJZ), 	10.2.e 	(EZK), 

10.2.e 	(secretaris) 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslagen 
■ Actualiteiten & mededelingen 

2. Bespreking uitgewerkte maatregelen 
De maatregelen zijn uitgewerkt door de verantwoordelijk departementen. De 
factsheets zijn voorzien van schriftelijk commentaar vanuit EZK voor consistentie 
en zullen uiterlijk a.s. vrijdag worden verstuurd naar de onderzoeksbureaus ter 
validatie. 

Bespreekpunten: 
Het DG-overleg wordt gevraagd de belangrijkste aandachtspunten bij de factsheets 
te bespreken en in te stemmen om deze ter validatie door te sturen naar de 
onderzoeksbureaus. 

Biilage 1 - uitgewerkte maatregelen 

3. 	 buiten reikwijdte 

4. Bespreking aanvullende maatregelen onderzoeksbureaus 
buiten reikwijdte 
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11:1 

5. Rondvraag 
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02-136a 

AGENDA - DG-overleg Urgenda 
Dinsdag 22 januari 2019 14.30-15.30 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, 
(Mansholtzaal) 
Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 10.2.e 

1o.2.e (AZ, Raadsadviseur), Jasper Wesseling (FIN, plv. DG 
Fiscale Zaken), Chris Kuijpers (BZK, DG Bestuur en Wonen), Roald 
Lapperre (IenW, DG Milieu & Internationaal), Mark Frequin (IenW, 
DG Bereikbaarheid), Focco Vijzelaar (EZK, DG Bedrijfsleven en 
Innovatie), Geert Beekhuis (FIN, IRF), 	10.2.e 	(J&V, 
plv. hoofd Wetgevingsbeleid), Timon Verheule (EZK, wnd. 
directeur Elektriciteit), Marjolijn Sonnema (LNV DG-Agro en 
Natuur), Ernst-Paul Nas (EZK, Dir. WJZ), 	10.2.e 	(EZK), 

10.2.e 	(secretaris) 

Vergaderdatum en - 
tijd 
Vergaderplaats 

Genodigden 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslagen 
■ Actualiteiten & mededelingen 

2. Bespreking uitgewerkte maatregelen 
De maatregelen zijn uitgewerkt door de verantwoordelijk departementen. De 
factsheets zijn voorzien van schriftelijk commentaar vanuit EZK voor consistentie 
en zullen uiterlijk a.s. vrijdag worden verstuurd naar de onderzoeksbureaus ter 
validatie. 

Bespreekpunten: 
Het DG-overleg wordt gevraagd de belangrijkste aandachtspunten bij de factsheets 
te bespreken en in te stemmen om deze ter validatie door te sturen naar de 
onderzoeksbureaus. 

Bijlage 1 - uitgewerkte maatregelen 

3. buiten reikwijdte 

4. Bespreking aanvullende maatregelen onderzoeksbureaus 
buiten reikwijdte 
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Bespreekpunten:  
buiten reikwijdte 

5. Rondvraag 
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02-150 

Van: 	 10.2.e 	(AFEP)  
Aan: 	 10.2.e 
Cc: 	 10.2.e 	-  DGMI; 	10.2.e 	-  DGMI; 	10.2.e 	(izvAtB);  10.2.e 

10.2.e  uzvivE51; 	10.2.e 	 , 	10.2.e 	; 	10.2.e 	; 	10.2.e 
10.2.e 	'; 	10.2.e 	(I-ISCALI I El i )  

Onderwerp: 	RE: !!!! Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Datum: 	 dinsdag 29 januari 2019 16:19:41 
Bijlagen: 	 Bijlage 1 - Uitwerking maatregelen uitvoering Urgenda oom  10 2 e  .docx 

Allen, 
In de bijlage vinden jullie enkele tekstsugesties en toevoegingen van DG-BEL bij het fiche over 
buitenlands afval. Indien iedereen akkoord is graag de wijzigingen doorvoeren en zo naar de 
onderzoeksbureaus versturen. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 10:56 
Aan: 	10.2.e 	(IZV/VB) ; 	10.2.e 	(AFEP); 	10.2.e 
(IZV/VB) ; 	10.2.e 	10.2.e 	• 10.2.e 	; 10.2.e 

10.2.e 	' 
CC: 	10.2.e 	-DGMI 
Onderwerp: FW: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allen, 
Ter info hierbij de factsheet, zoals we die naar EZK hebben gestuurd. Dank voor jullie 
suggesties en opmerkingen! 

We houden jullie op de hoogte. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 10:50 
Aan: 	10.2.e 	' <10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e  Pminienm.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl> 
CC: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.nl>,  Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 
< 10.2.e 	@minienm.n1>; 	10.2.e 	-DGMI 
< 10.2.e 	@minienm.nl>  
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha 	10.2.e 
Met akkoord van onze DG, hierbij de uitgewerkte factsheet over afvalverbranding. Daarin zijn 
de opmerkingen van EZK en FIN zo goed mogelijk verwerkt. Ook hebben we de suggestie van 
CE Delft m.b.t. ETS toegevoegd. 
We hebben de factsheet ook gestuurd naar de collega's van B&I, dus misschien dat zei die ook 
nog met het hele pakket van Industrie meesturen. 
Laat het gerust weten als er iets onduidelijk is. 
Groet, 
10. 
Van: 	10.2.e 	<10.2.e  @minez.nl> 
Verzonden: donderdag 24 januari 2019 21:21 
Aan: 	10.2.e 	- BSK < 	10.2.e 	@minienm.nl>; 	10.2.e 

< 10.2.e  @minez.nl>;  10.2.e < 10.2.e  @minbzk.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	-AFEP< 10.2.e  @minfin.n1>;  

10.2.e 	(AFEP) < 	10.2.e 	Rminfin.n1>;  ' 10.2.e @rws.nr 
< 10.2.e  Rrws.n1>;  10.2.e < 10.2.e  @arcadis.com>; 	10.2.e 
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• 10.2.e Rminbzk.n1>;  10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>;  10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	(IRF/OLE) < 10.2.e @minfin.nl>; 	10.2.e 
DGMI < 10.2.e @minienm.n1>; 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	Rminienm.n1>;  

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 10.2.e <10.2.e@minszw.n1>;  10.2.e 

	

10.2.e 	10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allemaal, 
Bij deze nogmaals een mailtje met een overzicht voor de naderende deadlines: 
Uitwerking maatregelenlijst 
Hierbij herinner ik jullie om morgen uiterlijk 12.00 uur 's middags  de uitgewerkte factsheets 
inclusief akkoord van de betrokken DG's te sturen naar 	10.2.e 	, 	10.2.e 	en 
mezelf. 
Om het voor ons overzichtelijk te houden, ontvangen we het liefst van jullie per sector 1 
complete set, met bij voorkeur de fiscale factsheets toegevoegd. Alternatief is dat FIN de fiscale 
factsheets gebundeld apart toestuurt. 
Wij zullen de factsheets bundelen en verspreiden voor het DG-overleg van a.s. woensdag. Dat 
geeft jullie en de DG's de tijd om de stukken van de andere departementen te lezen. Graag 
ontvangen we eventuele aandachtspunten bij de factsheets uiterlijk dinsdag 12 uur 's  
middags,  zodat we dit kunnen meenemen in de voorbereiding van het DG-overleg. Ook dit 
kunnen jullie sturen aan 	10.2.e 	, 	10.2.e 	en mij. 
Wij zullen begin volgende week ook nog door jullie factsheets heengaan en deze 
becommentariëren, en zorgen dat er tussen de verschillende sectoren enige consistentie is. Dit 
commentaar ontvangen jullie naar verwachting dinsdag einde dag. Dit commentaar, plus 
eventueel commentaar uit het DG-overleg kan de dagen erna verwerkt worden. Uiterlijk op 
donderdag 31 januari 17 uur  ontvangen we van jullie de aangepaste factsheets. Wij zullen 
dit wederom bundelen en versturen naar de onderzoeksbureaus. 
Uitwerking aanvullende maatregelen  
Voor de zekerheid herhaal ik ook nog even de boodschap uit de mail van vanochtend: 
Graag ontvangen we uiterlijk dinsdag 29 januari 12 uur 's middags  een beknopte 
onderbouwing voor elk van de door de onderzoeksbureaus aangedragen maatregelen die niet 
verder worden uitgewerkt. 
Voor de overige aanvullende maatregelen die n.a.v. de suggesties van de onderzoeksbureaus 
wel worden uitgewerkt, geldt dat deze op uiterlijk op vrijdagmiddag 1 februari 12.00 uur  bij 
ons moeten worden aangeleverd. Een uitgewerkte planning voor deze '2e  ronde van uitwerking' 
zullen we rondsturen met de stukken voor het DG-overleg. 
Mocht bovenstaande nog vragen oproepen, laat het vooral weten. Morgen ben ik afwezig, maar 
maandag weer goed bereikbaar. 
Succes! 
Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: zondag 20 januari 2019 20:59 
Aan: 	10.2.e 	' < 	10.2.e 	Rminienm.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< • 10.2.e @minbzk.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	-AFEP' < 10.2.e @minfin.n1>; 

' 	10.2.e 	@minfin.n1' < 	10.2.e 	Rminfin.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e @rws.nr < 10.2.e @rws.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e Parcadis.com>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	@minbzk.n1>;  10.2.e 

10.2.e < 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
10.2.e< 	10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
(IRF/ODE)' < 10.2.e @minfin,n1>; 	10.2.e 	- DGMI' < 10.2.e (minienm.n1>;10.2.e  

10.2.e 	- DGMI' < 10.2.e 	@minienm.nl>; 
	10.2.e 
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< 10.2.e  @minez.nl>;  10.2.e <10.2.e@minszw.ni>; 	10.2.e 
10.2.e  Rminez.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl> 

Onderwerp: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allemaal, 
Bij deze overzicht met de laatste stand van zaken omtrent de validatie en de planning voor de 
komende periode.  Graag aandacht voor de verschillende deadlines in deze mail! 

buiten reikwijdte 

1. Uitwerking maatregelenlijst 
Komende week dienen de maatregelen te zijn uitgewerkt. Voor de volledigheid stuur ik bij deze 
nogmaals de maatregelenlijst en de verantwoordelijk departementen per maatregel door. Ook 
heb ik wederom het format aangehecht voor de uitwerking, waarin de laatste opmerkingen van 
de MR van 18 januari zijn opgenomen. Op verzoek van de departementen en de bespreking in 
de MR zijn er enkele maatregelen toegevoegd, te weten: 

buiten reikwijdte 

Vrijdag 25 januari 12.00 uur 's middags  moeten de uitgewerkte factsheets (inclusief 
ambtelijk akkoord van de verantwoordelijk DG's) bij mij en 	10.2.e 	worden 
aangeleverd. 
Daarnaast heeft FIN aangegeven op op alle factsheets mee te willen kijken, dus stem factsheets 
vooral met hen af ( 	10.2.e 	/ 	10.2.e 	/ 	10.2.e 	). 
De stukken voor het DG-overleg zullen op dezelfde vrijdag 25 januari worden verspreid. Indien 
jullie op grote aandachtspunten en opmerkingen op de uitwerking van de factsheets hebben, 
dan ontvang ik dat graag op  dinsdag 29 januari 12.00 uur.  Dat zullen we gebruiken voor het 
structuren van het DG-overleg op woensdag 30 januari waar deze factsheets zullen worden 
besproken. Na akkoord van dat DG-overleg zullen de maatregelen z.s.m. met de 
onderzoeksbureaus worden gedeeld voor validatie. 
2. Start Validatie  
De afgelopen dagen zijn verschillende onderzoeksbureaus benaderd voor de uitvoering van de 
validatie. CE-Delft, Navigant en Berenschot zullen de volledige lijst valideren, CLM is specifiek 
gevraagd voor de maatregelen van landbouw. 	 10.2.g 

De onderzoeksbureaus heb ik onderhands de opdracht en maatregelenlijst 
toegestuurd en op hun verzoek een beknopte beschrijving van elke maatregel opgenomen (zie 
aangehecht). Mochten hier nog onjuistheden in staan, laat het dan z.s.m. maar  uiterlijk 
maandag 20 januari 15.00 uur  weten, dan kan ik dat nog nasturen. 
A.s. woensdag 23 januari zullen ontbrekende maatregelen door de onderzoeksbureaus worden 
aangeleverd. Voor deze maatregelen geldt in principe dat ze op de lijst worden opgenomen en 
moeten worden uitgewerkt. Uitwerking van deze maatregelen dient uiterlijk  maandag 28  
januari 12 uur  bij mij en 	10.2.e 	te worden aangeleverd, inclusief akkoord van de 
betrokken DG's en FIN. Deze zullen worden nagezonden voor het DG-overleg op 30 januari. In 
het geval de onderzoeksbureaus zeer veel ontbrekende maatregelen aandragen, zal extra tijd 
worden genomen voor de uitwerking. 
Op woensdag 6 februari zullen we het commentaar van de onderzoeksbureaus ontvangen. 
Graag de donderdag 7 februari reserveren  om dit commentaar te verwerken / daar 
schriftelijk op te reageren en einde dag bij mij aan te leveren. Vrijdagochtend 8 februari stuur ik 
het gebundelde commentaar en eventuele gewijzigde factsheets weer naar hen terug. De 
afronding van de validatie is voorzien op 11 februari. 
In het DG-overleg van a.s. dinsdag zal bovenstaande planning ook worden besproken. 
Een ambitieuze en strakke planning. Laat vooral weten als het vragen oproept, schroom niet te 
bellen/mailen! 
Fijne avond, 

10.2.e 
Directie Klimaat 
Ministerie van Ecdnomische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 
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. 
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02-151 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI  
Aan: 	 Postbus DGMo; Frequin, M.M. (Mark) - BSK  
Cc: 	 Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI; Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK; Emoe', M.G. van (Mariette) - DGMo; 

	

10.2.e 	- DGB; 	10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	RE: Stukken DG-overleg Urgenda dd. 30 januari / 08:45 - 10:15 
Datum: 	 dinsdag 29 januari 2019 17:05:28 
Bijlagen: 	 Annotatie agenda DG-overleg Urgenda 30 januari def.docx 

buiten reikwijdte 

Beste Mark, 
Bijgaand de annotatie voor het DG overleg Urgenda morgen (afgestemd met DLCE). 
Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. 
Hartelijke groeten, 
10.2.e 
Van: Postbus DGMo 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 17:20 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI 
Onderwerp: FW: Stukken DG-overleg Urgenda dd. 30 januari / 08:45 - 10:15 

Van: 	10.2.e 	<10.2.e Rminez.nl> 
Verzonden: maandag 28 januari 2019 17:11 
Aan: 	10.2.e 	< 10.2.e 	 10.2.e @minez.n1>; 
< 10.2.e @minszw.n1>; Frequin, M.M. (Mark) - BSK < 10.2.e (minienm.nl>;  Lapperre, 
R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.n1>;  Kuijpers, Chris < 10.2.e 	Rminbzk.n1>;  

10.2.e 	@minvenj.d< 	10.2.e 	@minvenj.n1>; Wesseling, JK (Jasper) (AFP) 
< 10.2.e Rminfin.n1>; 	10.2.e 	(IRF/OLE) < 10.2.e @minfin.nl>; 
10.2.e @minaz.nl' <10.2.e @minaz.n1>; Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul) 40.2.eRminez.n1>;  
Vijselaar, F.W. (Focco) < 10.2.e 	Rminez.n1>;  Sonnema, drs. M. (Marjolijn) 
< 10.2.e @minInv.n1>;  Verheule, drs. T.J. (Timon) < 10.2.e (@minez.n1>;  Gaastra, mr. A.F. 
(Sandor) < 10.2.e Rminez.nl>  
CC: 	 10.2.e 	< 10.2.e 	 10.2.e Rminez.n1>;  
< 10.2.e Rminez.n1>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	Rminez.n1>; 

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	<10.2.e @minez.n1>;  10.2.e 
< 10.2.e @minszw.nl>; 	10.2.e 	<10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e 	@minienm.nl>; Secretariaat DG ETM <SecretariaatDGETMRminez.n1>; 

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>  
Onderwerp: RE: Stukken DG-overleg Urgenda dd. 30 januari / 08:45 - 10:15 
Beste allen, 
Zoals afgelopen vrijdag aangegeven stuur ik jullie hierbij de laatste versie van bijlage 1,""" 

Morgen zal ook bijlage 2 worden nagezonden. 
Vriendelijke groet, 

10.2.e 
Van: 	10.2.e 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 17:31 
Aan: 10.2.e @minszw.n11  < 10.2.e Pminszw.n1>; 	10.2.e @minienm.nl' 
< 10.2.e Rminienm.n1>; 	10.2.e 	@minienm.nr < 10.2.e 	Rminienm.n1>;  

10.2.e 	@minbzk.nr < 10.2.e 	@minbzk.n1>; 	10.2.e 	@minvenj.n1' 
< 10.2.e 	Rminvenj.n1>;  'Jasper Wesseling ( 10.2.e Pminfin.nl)' 
< 10.2.e Rminfin.n1>; 	10.2.e @minfin.nl' < 10.2.e Rminfin.ni>;  
10.2.e @minaz.nl' <10.2.e @minaz.n1>;  Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul) <10.2.eRminez.n1>;  
Vijselaar, F.W. (Focco) < 10.2.e 	@minez.n1>; Sonnema, drs. M. (Marjolijn) 
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< 10.2.e  @minInv.n1>; Verheule, drs. T.J. (Timon) < 10.2.e  @minez.n1>; Gaastra, mr. A.F. 
(Sandor) < 10.2.e  Rminez.nl> 
CC: 	10.2.e 	<10.2.e  @minez.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e  @minez.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.n1>; 	10.2.e 

10.2.e < 10.2.e  @minez.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e  Rminez.n1>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	Rminez.n1>;  10.2.e 
10.2.e <10.2.e  Rminez.n1>;  10.2.e 	< 1O.2.e  @minszw.n1>; 	10.2.e 
<10.2.e  Pminez.n1>; 	1O.2.e 	- Dani' < 	10.2.e 	(ffl minienm.n1>; 
Secretariaat DG ETM <SecretariaatDGETM@minez.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e  @minez.nl> 
Onderwerp: Stukken DG-overleg Urgenda dd. 30 januari / 08:45 - 10:15 
Beste allen, 
Hierbij stuur ik jullie de stukken voor het DG-overleg van aanstaande woensdag. buiten reikwijdte 

volgen maandag. Naar verwachting 
zullen we dinsdag bijlage 2 nazenden. 
Goed weekend en groet, 
10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien It niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van • 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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02-151a 

AGENDA - DG-overleg Urgenda  
Dinsdag 22 januari 2019 14.30 15.30 uur Woensdag 30 januari 8.45 uur 

Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag, Mansholtzaal) 

Sandor Gaastra (EZK, DG Klimaat en Energie) [voorzitter], 	10.2.e 	(AZ, 
Raadsadviseur), Jasper Wesseling (FIN, plv. DG Fiscale Zaken), Chris 
Kuijpers (BZK, DG Bestuur en Wonen), Roald Lapperre (IenW, DG Milieu & 
Internationaal), Mark Frequin (IenW, DG Bereikbaarheid), Focco Vijzelaar 
(EZK, DG Bedrijfsleven en Innovatie), Geert Beekhuis (FIN, IRF), 10.2.e 

10.2.e (J&V, plv. hoofd Wetgevingsbeleid), Timon Verheule (EZK, wnd. 
directeur Elektriciteit), Marjolijn Sonnema (LNV DG-Agro en Natuur), Ernst- 
Paul Nas (EZK, Dir. WJZ), 	10.2.e 	(EZK), 	10.2.e 
(secretaris) 

Vergaderdatum en 
-tijd 
Vergaderplaats 

Genodigden 

1. Opening, actualiteiten, mededelingen en vaststellen verslagen 
■ Actualiteiten & mededelingen 

2. Bespreking uitgewerkte maatregelen 
De maatregelen zijn uitgewerkt door de verantwoordelijk departementen. De factsheets 
zijn voorzien van schriftelijk commentaar vanuit EZK voor consistentie en zullen uiterlijk 
a.s. vrijdag worden verstuurd naar de onderzoeksbureaus ter validatie. 

Bespreekpunten: 
Het DG-overleg wordt gevraagd de belangrijkste aandachtspunten bij de factsheets te 
bespreken en in te stemmen om deze ter validatie door te sturen naar de 
onderzoeksburea us. 

Bijlage 1 - uitgewerkte maatregelen 

Advies: 
Bij II•' maatregelen hebben we opmerkingen/commentaar: 

1. buiten reikwijdte 

2. buiten reikwijdte 

3• buiten reikwijdte 

4. T.a.v. de maatregel over de afvalstoffenheffing kun je aangeven dat er samen met FIN 
nog enkele laatste aanpassingen worden doorgevoerd, namelijk: 
- Een nadere inschatting van de mogelijke belastinginkomsten als gevolg van een 

fiscale maatregel; 
- 11.1 

Vervolgens kan deze factsheet ter validatie worden voorgelegd aan de  
onderzoeksbureaus.   

5. buiten reikwijdte 
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buiten reikwijdte 

6. buiten reikwijdte 

Toelichting 

buiten reikwijdte 

3. Eerdere aankondiging maatregelen 
11.1 

- buiten reikwijdte 

- Aanpak/heffing verbranding buitenlands afval AVI's 

11.1 
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Advies 

Toelichting 
- 11.1 

- Donderdag a.s. wordt met de staatssecretaris doorgesproken over deze maatregel 
i.h.k.v. Urgenda, 	 11.1 

4. Bespreking aanvullende maatregelen onderzoeksbureaus 
buiten reikwijdte 

5. Rondvraag 
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02-154 

Van: 	 10.2.e 	- DGMI 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Onderwerp: 	FW: Uit dg urgenda overleg 
Datum: 	 woensdag 30 januari 2019 10:06:12 

Van: Frequin, M.M. (Mark) - BSK 
Verzonden: woensdag 30 januari 2019 10:02 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI ; Empel, M.G. van (Mariette) - DGMI ; 	10.2.e 	- DGB 

	

10.2.e 	-BSK 

Onderwerp: Uit dg urgenda overleg 
buiten reikwijdte 

11.1 
. Pakket voor urgenda gaat nu naar de bureaus. 
. De bureaus kijken ook nog onze reacties (vooral als wij aangeven dat het van de lijst 
moet) op de lijst die zij hebben aangeleverd. 
Mark 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  
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buiten reikwijdte 

02-158 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	; 	10.2.e 	; 	10.2.e 	- DGMI 
Cc: 	 10.2.e 	 AFEP 	10.2.e 	-AFEP; 	10.2.e 

10.2.e 

Onderwerp: 	Urgenda: reactie van DG overleg en ons op fiches 
Datum: 	woensdag 30 januari 2019 13:46:21 
Bijlagen: 	Fiche industrie incl avi reactie.docx  

10.2.e 

Beste, 
Dank voor het vele werk dat jij/jullie hebben verzet. In de bijlage vind je onze reactie. Vergeef 
ons als we domme opmerkingen maken en de plank misslaan. We hopen dat ze toch helpen om 
jullie fiches aan te scherpen. 
Er zijn zojuist ook opmerkingen gemaakt in het DG-overleg. Een paar punten waren algemene 
punten, een paar punten gingen specifiek over jullie factsheets. Gelieve deze ook te verwerken 
in jullie factsheets. 
Uiterlijk morgenmiddag 17 uur  dienen onderstaande aanpassingen te zijn verwerkt en bij ons 
worden aangeleverd ( 	10.2.e 	). Vrijdagochtend zullen wij de factsheets naar de 
onderzoeksbureaus sturen ter validatie. 
Algemeen 

• 11.1 

• 11.1 

• 11.1 

• 11.1 

• 11.1 

• 11.1 

0 

0 

0 

Industrie: 
• 11.1 
• 

• 11.1 
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11.1 
• Verbranding buitenlands afval: De raming voor de afvalstoffenbelasting moet worden 

bekeken door AFP/Analyse (zoals bij alle fiscale ramingen). De afstemming hierover 
loopt en dit zal nog worden aangepast in het fiche. 

11.1•  

.buiten reikwijdte 

Vriendelijke groet, 
10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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02-166 

Van: 	 10.2.e 	(AFP/ANALYSE) 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI  
Cc: 	 10.2.e 	- DGMI; 	10.2.e 	(IZV/VB); 	10.2.e 	(AFP/ANALYSEI;  10.2.e 

101.e  (Al-P/ANALYSE)  
Onderwerp: 	*** FW: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Datum: 	 donderdag 31 januari 2019 16:42:56 

Hallo 10.2.e 
Ik ben door jouw collega 10.2.e naar jou doorverwezen voor mijn opmerking over het fiche 
'reduceren verbranding buitenlands afval'. Onze DG Pieter Hasekamp heeft vanochtend namelijk 
aangegeven dat hij wilde dat er vanuit Financiën nog een check op de cijfers wordt uitgevoerd die in 
de Urgenda fiches zijn opgenomen. 11.1 

Graag wil ik morgenochtend even met jou bespreken wat de aannames zijn voor jullie raming en 
welke bronnen jullie hebben gehanteerd. Mogelijk dat wij vervolgens nog enkele aanpassingen in het 
fiche willen aanbrengen. Ik heb begrepen dat eventuele aanpassingen uiterlijk morgen tot 15:00 uur 
kunnen worden ingediend. Zou jij daarom morgenochtend gelijk telefonisch contact met mij kunnen 
opnemen? 
Alvast bedankt, 
Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	-DGMI 
Verzonden: zondag 27 januari 2019 13:52 
Aan: 	10.2.e 	(izv/vB); 	10.2.e 	 -DGMI 
CC: 	10.2.e 	(AFEP); 	10.2.e 	(IZV/VB) ; 	10.2.e 

10.2.e 	 10.2.e 	 10.2.e 	 ; 	10.2.e 
(AFP/ANALYSE) 
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha 10.2.e, 
Dank! Als snelle reactie op je punten: 

1. 	 11.1 	 11.1 

Voorstel is om komende week te kijken of we gezamenlijk tot een voorzichtige 
inschatting kunnen komen. 

2.11.1 

Is dat akkoord? Het lijkt me niet nodig om een nieuwe versie naar het DG-overleg te sturen (die 
stukken zijn al verspreid), maar wel alvast het factsheet aan te passen (en dat eventueel in het 
DG-overleg mede te delen), zodat de goede versie vrijdag ter validatie naar de 
onderzoeksbureaus gaat. 
We horen het graag. 

Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	(IZV/VB) < 10.2.e @minfin.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 14:28 
Aan: 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e Pminienm.nk 	10.2.e 	(AFEP) 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 232 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



10.2.e 
10.2.e 

<i 10.2.e @rvo.nl>,  10.2.e 

< 10.2.e 	@minfin.n1>; 	10.2.e 	(IZV/VB) < 10.2.e  Rminfin.n1>;  10.2.e 
10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e  Prvo.ni>,  10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 

< 10.2.e 	@minez.nl>  
CC: 	10.2.e 	-DGMI < 	10.2.e 	@minienm.n1>; 	10.2.e 
(AFP/ANALYSE) < 10.2.e  Rminfin.nl>  
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Hoi 10.2.e,  

Veel dank voor het nieuwe fiche, volgens mij een goede slag ten opzichte van de vorige versie. 
Nog even twee opmerkingen: 

1.11.1 

De afdeling 
AFP/Analyse binnen FIN gaat over de raming van fiscale maatregelen en zij kunnen hier 
op dit moment geen raming voor doen (is uiteraard ook erg afhankelijk van het 
gedragseffect). 

Zou je de opbrengst daarom op PM willen zetten en dit willen doorgeven aan de coordinator? 
2.11.1 

Groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 10:56 
Aan: 	10.2.e 	(IZV/VB) < 10.2.e  (fflminfin.n1>; 

	10.2.e 	(AFEP) 
< 10.2.e 	@minfin.n1>; 	10.2.e 	(IZV/VB) < 10.2.e  (minfin.n1>;  10.2.e 

10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl>; 
10.2.e < 10.2.e  @minez.nl>; 

< 10.2.e 	@minez.nl> 
CC: 	10.2.e - DGMI < 	10.2.e 	Pminienm.nl> 
Onderwerp: FW: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allen, 
Ter info hierbij de factsheet, zoals we die naar EZK hebben gestuurd. Dank voor jullie 
suggesties en opmerkingen! 

We houden jullie op de hoogte. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	- DGMI 
Verzonden: vrijdag 25 januari 2019 10:50 
Aan: 	10.2.e 	<10.2.e  @minez.nl>; 	10.2.e 	- DGMI 
< 10.2.e  Rminienm.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  @minez.nl> 
CC: Lapperre, R.P. (Roald) - DGMI < 	10.2.e 	@minienm.n1>;  Kleuver, E.E. de (Esther) - BSK 

	

10.2.e 	minienm.n1>; 	10.2.e 	-DGMI 

	

10.2.e 	Pminienm.nl> 
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha 	10.2.e 
Met akkoord van onze DG, hierbij de uitgewerkte factsheet over afvalverbranding. Daarin zijn 
de opmerkingen van EZK en FIN zo goed mogelijk verwerkt. Ook hebben we de suggestie van 
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CE Delft m.b.t. ETS toegevoegd. 
We hebben de factsheet ook gestuurd naar de collega's van B&I, dus misschien dat zei die ook 
nog met het hele pakket van Industrie meesturen. 
Laat het gerust weten als er iets onduidelijk is. 
Groet, 
10.2.e 

Van: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 

Verzonden: donderdag 24 januari 2019 21:21 
Aan: 
	10.2.e 	- BSK < 	10.2.e 	r@minienm.n1>; 	10.2.e 

10.2.e < 10.2.e @minez.nl>;  10.2.e 	< 10.2.e Pminbzk.n1>; 	10.2.e 

	

10.2.e < 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	- AFEP < 10.2.e (fflminfin.n1>;  

	

10.2.e 	(AFEP) < 	10.2.e 	Pminfin.n1>; 	10.2.e 	@rws.nl' 
< 10.2.e @rws.nl>;  10.2.e < 10.2.e Parcadis.com>; 	10.2.e 
< 10.2.e Rminbzk.n1>;  10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>;  10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	(IRF/OLE) < 10.2.e Rminfin.n1>; 	10.2.e 	- 
DGMI < 10.2.e Rminienm.n1>; 	10.2.e 	- DGMI < 10.2.e 	@minienm.n1>; 

	

10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>;  10.2.e <10.2.e  Rminszw.ni>;  10.2.e 

	

10.2.e 	10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl> 
CC: 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 
< 10.2.e @minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e @minez.nl>  
Onderwerp: RE: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allemaal, 
Bij deze nogmaals een mailtje met een overzicht voor de naderende deadlines: 
Uitwerking maatregelenlijst 
Hierbij herinner ik jullie om morgen uiterlijk 12.00 uur 's middags  de uitgewerkte factsheets 
inclusief akkoord van de betrokken DG's te sturen naar 	10.2.e 	, 	10.2.e 	en 
mezelf. 
Om het voor ons overzichtelijk te houden, ontvangen we het liefst van jullie per sector 1 
complete set, met bij voorkeur de fiscale factsheets toegevoegd. Alternatief is dat FIN de fiscale 
factsheets gebundeld apart toestuurt. 
Wij zullen de factsheets bundelen en verspreiden voor het DG-overleg van a.s. woensdag. Dat 
geeft jullie en de DG's de tijd om de stukken van de andere departementen te lezen. Graag 
ontvangen we eventuele aandachtspunten bij de factsheets uiterlijk dinsdag 12 uur 's  
middags,  zodat we dit kunnen meenemen in de voorbereiding van het DG-overleg. Ook dit 
kunnen jullie sturen aan 	10.2.e 	, 	10.2.e 	en mij. 
Wij zullen begin volgende week ook nog door jullie factsheets heengaan en deze 
becommentariëren, en zorgen dat er tussen de verschillende sectoren enige consistentie is. Dit 
commentaar ontvangen jullie naar verwachting dinsdag einde dag. Dit commentaar, plus 
eventueel commentaar uit het DG-overleg kan de dagen erna verwerkt worden. Uiterlijk op 
donderdag 31 januari 17 uur  ontvangen we van jullie de aangepaste factsheets. Wij zullen 
dit wederom bundelen en versturen naar de onderzoeksbureaus. 
Uitwerking aanvullende maatregelen  
Voor de zekerheid herhaal ik ook nog even de boodschap uit de mail van vanochtend: 
Graag ontvangen we uiterlijk dinsdag 29 januari 12 uur 's middags  een beknopte 
onderbouwing voor elk van de door de onderzoeksbureaus aangedragen maatregelen die niet 
verder worden uitgewerkt. 
Voor de overige aanvullende maatregelen die n.a.v. de suggesties van de onderzoeksbureaus 
wel worden uitgewerkt, geldt dat deze op uiterlijk op vrijdagmiddag 1 februari 12.00 uur  bij 
ons moeten worden aangeleverd. Een uitgewerkte planning voor deze '2e  ronde van uitwerking' 
zullen we rondsturen met de stukken voor het DG-overleg. 
Mocht bovenstaande nog vragen oproepen, laat het vooral weten. Morgen ben ik afwezig, maar 
maandag weer goed bereikbaar. 
Succes! 
Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Van: 	10.2.e 
Verzonden: zondag 20 januari 2019 20:59 
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Aan: 	10.2.e 	< 	10.2.e 	Rminienm.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e  Rminez.n1>;  10.2.e < 10.2.e  Rminbzk.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 10.2.e 	R minez.n1>; 	10.2.e 	- AFEP' < 10.2.e  @minfin.nl>;  

10.2.e 	@minfin.n1' < 	10.2.e 	@minfin.nl>; 	10.2.e 
10.2.e 	Rminez.n1>;  10.2.e 	@rws.nr < 10.2.e 	 10.2.e Rrws.n1>; 

< 10.2.e  Rarcadis.com>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	Rminbzk.n1>;  10.2.e 
10.2.e < 10.2.e  @minez.n1>; 	10.2.e 

< 10.2.e 	Rminez.n1>; 	10.2.e 	< 10.2.e  Pminez.n1>; 	10.2.e 
10.2.e < 	10.2.e 	@minez.nl>; 	10.2.e 	< 10.2.e  Rminez.n1>; 	10.2.e 
(IRF/ODE)' < 10.2.e  Rminfin.n1>; 	10.2.e 	-DGM1'< 10.2.e @minienm.n1>;10.2.e 

10.2.e 	- DGMII  < 	10.2.e 	(W minienm.n1>; 	10.2.e 
< 10.2.e  (minez.n1>;  10.2.e <10.2.e@minszw.nk 	10.2.e 
< 10.2.e 	R minez.n1>; 	10.2.e 	< 	10.2.e 	Pminez.nl> 

Onderwerp: Urgenda - planning uitwerking en validatie maatregelen 
Ha allemaal, 
Bij deze overzicht met de laatste stand van zaken omtrent de validatie en de planning voor de 
komende periode.  Graag aandacht voor de verschillende deadlines in deze mail! 

buiten reikwijdte 

1. Uitwerking maatregelenlijst 
Komende week dienen de maatregelen te zijn uitgewerkt. Voor de volledigheid stuur ik bij deze 
nogmaals de maatregelenlijst en de verantwoordelijk departementen per maatregel door. Ook 
heb ik wederom het format aangehecht voor de uitwerking, waarin de laatste opmerkingen van 
de MR van 18 januari zijn opgenomen. buiten reikwijdte 

Vrijdag 25 januari 12.00 uur 's middags  moeten de uitgewerkte factsheets (inclusief 
ambtelijk akkoord van de verantwoordelijk DG's) bij mij en 	10.2.e 	worden 
aangeleverd. 
Daarnaast heeft FIN aangegeven op op alle factsheets mee te willen kijken, dus stem factsheets 
vooral met hen af ( 	10.2.e 	/ 	10.2.e 	/ 	10.2.e 	). 
De stukken voor het DG-overleg zullen op dezelfde vrijdag 25 januari worden verspreid. Indien 
jullie op grote aandachtspunten en opmerkingen op de uitwerking van de factsheets hebben, 
dan ontvang ik dat graag op  dinsdag 29 januari 12.00 uur.  Dat zullen we gebruiken voor het 
structuren van het DG-overleg op woensdag 30 januari waar deze factsheets zullen worden 
besproken. Na akkoord van dat DG-overleg zullen de maatregelen z.s.m. met de 
onderzoeksbureaus worden gedeeld voor validatie. 
2. Start Validatie  
De afgelopen dagen zijn verschillende onderzoeksbureaus benaderd voor de uitvoering van de 
validatie. CE-Delft, Navigant en Berenschot zullen de volledige lijst valideren, CLM is specifiek 
gevraagd voor de maatregelen van landbouw. 	 10.2.g 

. De onderzoeksbureaus heb ik onderhands de opdracht en maatregelenlijst 
toegestuurd en op hun verzoek een beknopte beschrijving van elke maatregel opgenomen (zie 
aangehecht). Mochten hier nog onjuistheden in staan, laat het dan z.s.m. maar  uiterlijk 
maandag 20 januari 15.00 uur  weten, dan kan ik dat nog nasturen. 
A.s. woensdag 23 januari zullen ontbrekende maatregelen door de onderzoeksbureaus worden 
aangeleverd. Voor deze maatregelen geldt in principe dat ze op de lijst worden opgenomen en 
moeten worden uitgewerkt. Uitwerking van deze maatregelen dient uiterlijk  maandag 28  
januari 12 uur  bij mij en 	10.2.e 	te worden aangeleverd, inclusief akkoord van de 
betrokken DG's en FIN. Deze zullen worden nagezonden voor het DG-overleg op 30 januari. In 
het geval de onderzoeksbureaus zeer veel ontbrekende maatregelen aandragen, zal extra tijd 
worden genomen voor de uitwerking. 
Op woensdag 6 februari zullen we het commentaar van de onderzoeksbureaus ontvangen. 
Graag de donderdag 7 februari reserveren  om dit commentaar te verwerken / daar 
schriftelijk op te reageren en einde dag bij mij aan te leveren. Vrijdagochtend 8 februari stuur ik 
het gebundelde commentaar en eventuele gewijzigde factsheets weer naar hen terug. De 
afronding van de validatie is voorzien op 11 februari. 
In het DG-overleg van a.s. dinsdag zal bovenstaande planning ook worden besproken. 
Een ambitieuze en strakke planning. Laat vooral weten als het vragen oproept, schroom niet te 
bellen/mailen! 
Fijne avond, 
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10.2.e 
Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Ni 10.2.e 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message'. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Documenten bij besluit Wob importheffing pag. 236 

bijlage 3.2 Wob Besluit importheffing



021168 

Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	- DGMI 
cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Factsheet AVI's buiten 
Datum: 	 donderdag 31 januari 2019 21:02:11 

Ha  10.2.e,  

We spraken vandaag al even over de factsheets van de AVI's buiten 	. Morgenochtend 
wil ik de onderzoeksbureaus de laatste versie van de factsheets toesturen. De factsheet over de 
AVI's wil ik graag hierbij meesturen, zodat we zicht krijgen op de daadwerkelijke 
emissiereductie. 11.1 

Lukt het jou om morgenochtend de laatste versie van de factsheets aan te leveren? 

10.2.g 

Hoor graag! 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

M 10.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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