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Van: @minienm.nl>
Verzonden: vrijdag 17juli 2015 17:13
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Zeespiegelstijging/rapporten Deltares
Bijlagen: Zeespiegelmonitor 2014.pdf

Ik stuur deze mail in drie stukken ivm omvang rapporten

Van: DGRW
Verzonden: vrijdag 17 juli 2015 17:02
Aan: ©minez.nI)
CC: (RVR); DGRW; - DGRW
Onderwerp: Zeespiegelstijging/ rapporten Deltares

Geachte Beste

Bijgaand tref je de twee rapporten van Deltares aan.

Let op: deze rapporten zijn nog niet door IenM geaccepteerd, aangezien wij eerst nog de validatie door
het Expertise Netwerk Waterveiligheid /ENW dienen te laten uitvoeren. Daartoe vragen wij advies aan
het ENW over de twee rapporten: methode ontwikkeling en de toepassing voor de IenM-doelen.
Verwachting is dat het ENW in september een advies zal uitbrengen. Pas daarna kan IenM bepalen hoe
verder te gaan. Om jullie toch instaat te stellen om (ook) verder te gaan, kan je vast beschikken over
de twee rapporten. Alle conclusies die jullie daaruit trekken of acties die op basis van die rapporten
worden uitgezet, vallen onder de verantwoordelijkheid van EZ!
Binnen DGRW wordt nog nagegaan of er een formele aanbiedingsbrief, zie bijgesloten concept,
verstuurd gaatworden.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
DG Ruimte en Water
Waterveiligheid

(7O
-

email: âminienm.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht 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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Van:
Verzonden: dinsdag 15 september 2015 17:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Vaststelling gebruiksruimte

Ha ,

Voor wat anders bekeek ik het instemmingsbesluit winningsplan voor de gaswinning onder de Waddenzee uit
2012 en mijn oog viel toevallig op art. 11 waarin is bepaald dat de minister van EZ voor 1 januari 2016 een
nieuwe gebruiksruimte vaststelt. Mijn vraag zijn jullie al bezig met de voorbereiding van dit besluit?

Groeten,

mr.
coördinerend jurist

Ministerie van Economische Zaken
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC ‘s-Gravenhage
Tel.:070-
Mail: @minez.nI
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