






































From: @minlnv.nl]

Sent: maandag 9 september 2019 19:07

To: 

Cc: ; ; 

Subject: Toepassingsbereik

Dag ,

We hebben een vraag over het toepassingsbereik. Voor hoeveel procent van de projecten schat je dat de calculator

2019.0 nog geen berekeningen mee kunnen worden gedaan? Gaat niet om een precies getal, maar om ons een

gevoel te geven van de omvang hiervan. Misschien is deze info uit Register te halen?

Alvast dank!

Met hartelijke groeten,

Beleidsmedewerker Stikstof

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

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Cluster Natura 2000

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

D-passage, 4e etage
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M 06-

@minlnv.nl

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

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

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

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

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

verzenden van berichten.

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

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

are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
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risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

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

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

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

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

























Met vriendelijke groet,

Iwan









































grt. 

Van: @bij12.nl>

Verzonden: donderdag 12 september 2019 13:11

Aan: @minezk.nl>

CC: @overijssel.nl>; @rws.nl>; 

@brabant.nl>; @prvlimburg.nl>; 

@overijssel.nl>; @overijssel.nl>; 

@pzh.nl>; @minlnv.nl>; @rijksoverheid.nl;

@brabant.nl>

Onderwerp: Re: aangepaste voorzet beleidsregel extern salderen

Beste allemaal,

Ben benieuwd naar jullie mening.

Groeten 

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 12 sep. 2019 om 12:58 heeft @minezk.nl> het volgende

geschreven:

Bijgaand het definitieve advies van . 
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Grt. 

Van: @overijssel.nl>

Verzonden: donderdag 12 september 2019 12:04

Aan: @rws.nl>

CC: @brabant.nl>; @prvlimburg.nl>; 

@overijssel.nl>; @bij12.nl>; 

@minezk.nl>; @overijssel.nl>; 

@pzh.nl>; >;

@rijksoverheid.nl; @brabant.nl>

Onderwerp: Re: aangepaste voorzet beleidsregel extern salderen

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

Let op, in deze e-mail verzonden door @overijssel.nl, zijn één of meerdere verdachte links gevonden die uit

voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. Links kunnen misbruikt worden

om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige links als de e-mail afkomstig is van een door

u vertrouwde afzender.

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen.

DICTU Servicedesk

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

Hoi 

Dank voor je opmerkingen.

We gaan straks aan de slag met een beslisnotitie voor het BO. Daar hoeven geen juridische details in. Het is wel goed

om jouw opmerkingen scherp te hebben voor een nog op te stellen handreiking (voor het bevoegd gezag maar ook

voor initiatiefnemers), zodat helder wat er gevraagd wordt en hoe getoetst wordt.

Volgens mij is het advies van de LA van 2 sept. helder over voortoets en vergunningplicht. Dat staat onderaan blz. 4

en bovenaan blz. 5.

Jouw opmerkingen gecombineerd komt dat volgens mij neer op het volgende.

Groet,
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Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 12 sep. 2019 om 11:42 heeft @rws.nl> het volgende geschreven:

Hoi  en anderen,

Een van de belangrijkste punten van RWS is reeds eerder door  naar voren gebracht:

De tweede versie van het advies van de LA van 2/9/2019 is wellicht op dat punt nog niet geheel duidelijk. Wellicht

goed om dat nog mee te nemen in het commentaar op deze tweede conceptversie.

Succes!

Groeten 

Van:  [mailto @brabant.nl]

Verzonden: woensdag 11 september 2019 17:28

Aan:  (CD); '; '; ';

@minezk.nl'

CC: )' '; ; @minlnv.nl';

@rijksoverheid.nl'; 

Onderwerp: aangepaste voorzet beleidsregel extern salderen

Beste,

Hierbij de nieuwe beloofde versie van een voorzet voor een beleidsregel waar onze jurist weer verder aan heeft

gewerkt.

Ik heb er zelf nog niet naar kunnen kijken. Kan morgen dienen als spreekstuk voor een aantal zaken waar we over

moeten adviseren.

Groeten
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Van: 

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 13:49

Aan:  (CD)' @rws.nl>; '

@prvlimburg.nl>; @overijssel.nl>; 

@bij12.nl>; @minezk.nl' @minezk.nl>

CC: @overijssel.nl>; @overijssel.nl>; 

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

@rijksoverheid.nl' @rijksoverheid.nl>; @brabant.nl>

Onderwerp: voorzet beslisnotitie extern salderen

Beste sub-werkgroepleden,

In vervolg op mijn mail van gisteren, hierbij een eerste voorzet voor de beslisnotitie extern salderen, met een duidelijk

voorkeursalternatief met voor en nadelen, zoals werd gevraagd. Ik heb ook geprobeerd om duidelijker op te schrijven

wat bedoeld wordt met salderen en afromen om directeuren en bestuurders beter mee te kunnen nemen.

Ook heb ik het zo kort mogelijk gehouden en met een eerlijk en goed uitlegbaar voorkeursalternatief.

 gaat er morgen verder mee. Mochten er dingen zijn die jullie nu al mee willen geven aan  omdat je die

mist uit de vorige notitie en toch wel heel erg van belang zijn. Geef ze dan mee aan . Vervolgens kunnen we er

donderdag verder over praten en  onze conclusies meegeven voor de schrijfgroep. Deze schrijfgroep gaat ook

donderdag in eerste instantie parallel met ons aan de slag op basis van ons concept en vervolgens verder op onze

notitie.

 Moeten we donderdag nog maar verder

bespreken in de werkgroep in het kader van de op te stellen beleidsregel/beleidslijn. Morgen stuur ik daar weer een

werkversie van door met uitwerkingen van onze jurist op de versie van . Dit kunnen we dan eventueel ook

direct gebruiken voor een beleidsregel intern salderen.

Verder liet  weten dat het Adviescollege complimenten heeft gegeven over onze notitie: Het volgende kreeg zij

door via LNV:

De notities over toestemmingsverlening zonder PAS zijn vorige week besproken in het adviescollege. 

had bij de notitie intern en extern salderen een aantal opmerkingen over teksten die volgens haar niet helemaal juist

zijn. Zie bijgaand. Overigens was er in het algemeen met name over deze notitie veel lof.

De opmerkingen van  heb ik als bijlage bijgevoegd. Deze zijn goed om donderdag nog even door te nemen,

maar niet schokkend.

Groeten

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 | Fax 073  | contact

<http://secure-web.cisco.com/1OIfXihOzeKFNpr4ExAA4DRXZj9kauXzjZ7ZVfk19ZCXQwbXCk9N2R_s5MQgvSLxh-

p4qwCCjdvjvblqSfb2aWJTMaEsk6Fm_6zdDO7BZepn8XGp6gtNZRWDBYj6MyI5kk8p-

EpBfjTBOwMEOwzPpuQ3ydrHl8eJtG19Qc9CQ9gOfKkPIOotwVk0eA2paXx1l3z5e9wTOlxWjoJST9uupMKNjNxuqL5c

OrNWOUH8l4sJ33grT6V5GGByvXLBpkiHigNvR-
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PPJXU1NmKk7xsKViYPPNW3LyfFYYqqrBhNTXcg/http://www.brabant.nl/contact.aspx> | Twitter: @brabant |

http://secure-

web.cisco.com/1ASURE2XQ8h6jBwJc5m_576UkEapZQVfDakQKGqg3Qd3MgOFT7rUvk8WEFyp7ki4AVIlbHeeluzaZ

S1TH-

JJk74UGf5cszuK8lt7MmlHgbi81xfBY7BPujVUJLcO97Y6PobXAmWSK76vrSAEZpQuc4FHq9bQgsEQx76I1eGl4w7CX

--zWHIis3Pbng1a9TcQl0b9STnLd34QocNECDeg4rYyv_y4I3_KO9jwqTYHRmUqvVlRubw7hB84JujGlOl-FMo5Y-ei-

LC90gbv_JHXKR6ww8nGni3t0ynzCjdy8JeI/http%3A%2F%2Fwww.brabant.nl <http://secure-

web.cisco.com/1ASURE2XQ8h6jBwJc5m_576UkEapZQVfDakQKGqg3Qd3MgOFT7rUvk8WEFyp7ki4AVIlbHeeluzaZ

S1TH-

JJk74UGf5cszuK8lt7MmlHgbi81xfBY7BPujVUJLcO97Y6PobXAmWSK76vrSAEZpQuc4FHq9bQgsEQx76I1eGl4w7CX

--zWHIis3Pbng1a9TcQl0b9STnLd34QocNECDeg4rYyv_y4I3_KO9jwqTYHRmUqvVlRubw7hB84JujGlOl-FMo5Y-ei-

LC90gbv_JHXKR6ww8nGni3t0ynzCjdy8JeI/http://www.brabant.nl>

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant <https://www.instagram.com/provincienoordbrabant/>

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

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

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

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

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

verzenden van berichten.

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

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

are requested to inform the sender and delete the message.

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

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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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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Moeten meer duiden waarom het nu even niet kan. Hoe verhoudt zich dit tot extern salderen en een salderingsbank?

Bronmaatregelen:

Moeten in beeld gaan brengen welke bronmaatregelen de overheden kunnen treffen op korte termijn.

Moeten in beeld gaan brengen hoeveel ze kosten en wa ze opbrengen

In beslisnotitie aangeven dat hier de echte oplossing ligt, convenant heeft niet gewerkt.

Programmadirectie moet een werkgroep bronmaatregelen gaan opzetten.

Overig:

Voorstel deze niet bestuurlijk te maken. Gaat wel naar IBS, maar kan er dan ook weer uit.

Extern salderen:

Met vriendelijke groet,

06

























• (dus totaal succes: het is nu gelukt om 3 (kleine!) van de 141 HR-gebieden te schrappen)

• Naar aanleiding van het onderzoek naar de implementatie van de richtlijnen in 2011 zijn ook 4 gebieden langs de

grote rivieren samengevoegd tot 1 gebied (“Rijntakken”).

• Dit levert meer ruimte op voor de realisatie van doelen en voor vergunningverlening, maar geeft ook weer nieuwe

uitdagingen.

Met vriendelijke groeten,

06-

Aanwezig ma-do

Van: 

Verzonden: donderdag 19 september 2019 12:47

Aan: @minlnv.nl>

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

Onderwerp: RE: presentatie minister

Urgentie: Hoog

Annemiek kun jij svp nog 2 bullets aanleveren over wat we onder Bleker hebben gedaan qua samenvoegen en

afvoeren gebieden?

Van: 

Verzonden: donderdag 19 september 2019 12:39

Aan: @minlnv.nl>

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

Onderwerp: RE: presentatie minister

Eisen richtlijn:

• De Vogel- en Habitatrichtlijn eist: gunstige staat instandhouding voor in de richtlijnen genoemde habitats en soorten.

• Daarvoor moeten gebieden voor Europese Natura 2000-netwerk worden aangewezen.

• Selectie gebieden op basis van ecologische criteria (belang voor behoud habitats en soorten).

• EU-Hof: economische of andere overwegingen mogen geen rol mogen spelen.

Doelstellingen Natura 2000-gebieden:

• Voor habitats / soorten Natura 2000-gebieden moet nationaal (dus niet in elk gebied afzonderlijk) een gunstige staat

van instandhouding worden bereikt:

• Condities verzekeren dat duurzaam behoud leefgebieden en soorten met voldoende spreiding is verzekerd.

• De optelsom van de bijdragen van elk gebied moeten tot dit resultaat leiden

11,1



• Er geldt geen termijn voor het bereiken van het resultaat, maar lidstaten moeten reële inspanning leveren

• Verder geldt standstillverplichting: natuurkwaliteit mag niet achteruit gaan.

• In de nationale aanwijzingsbesluiten is vastgelegd welke gebieden welke bijdrage per habitat/soort moeten leveren:

behoud of ook herstel.

• Herstelopgaven zijn strategisch gelokaliseerd: daar waar ze – ook gezien de activiteiten in en rond het gebied – het

best kunnen worden gerealiseerd.

Maatregelen:

• De lidstaten moeten alle feitelijke en wettelijke maatregelen treffen om instandhouding/herstel te bereiken.

• En plannen en projecten met mogelijk significant negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebieden moeten vooraf

worden getoetst.

• Ook plannen en projecten buiten de gebieden (externe werking).

• Alleen als er geen redelijke wetenschappelijke twijfel is dat de natuur niet wordt aangetast mag plan/project doorgaan

(voorzorgsbeginsel).

Gang van zaken aanwijzing gebieden:

Vogelrichtlijn

• De vogelrichtlijn dateert al van 1979.

• De aanwijzing van de vogelrichtijngebieden heeft de nodige voeten in aarde gehad.

• Op 19 mei 1998 werd door het Europese Hof van Justitie veroordeeld wegens de aanwijzing van onvoldoende

gebieden.

• Nederland moest in plaats van 23 uiteindelijk 79 vogelrichtlijngebieden aanwijzen.

Habitatrichtlijn

• De selectie en aanmelding van habitatrichtlijn (dateert van 1992) is gebeurd in drie tranches.

• Eerste aanmelding: 1996 - 27 gebieden, was onvoldoende.

• Tweede aanmelding: 1998 - 67 gebieden, was onvoldoende.

• Commissie dreigde met een inbreukprocedure. Door NL gehanteerde ondergrens 250 ha moest worden verlaten.

• Vervolgens zijn 141 habitatrichtlijngebieden aangemeld en op de 7 december 2004 door de Commissie vastgestelde

lijst van gebieden van communautair belang geplaatst.

• Voor een deel vallen de vogel- en habitatrichtlijngebieden samen, vandaar het totaal van 166.

Afvoeren van gebieden:



• Volgens het Hof kan afvoeren van Natura 2000-gebieden in slechts 2 gevallen:

• 1. Kennelijke fout: soort / habitattype waarvoor gebied was aangewezen blijkt er nooit te hebben gezeten

• 2. Gebied is ondanks adequate beschermingsmaatregelen behoort niet meer tot de meest geschikte gebieden voor

de bescherming van habitat of soort.

• In beide gevallen zullen over het algemeen nieuwe gebieden moeten worden aangewezen om de opgave te

realiseren.

Samenvoegen van gebieden:

• Kan, ingeval van ecologische samenhang.

• Biedt echter niet meer ruimte voor economie: op elke locatie binnen het gebied moet behoud leefgebied zijn

verzekerd.







































daarin de landbouwsector, wetenschappers om deze data te verbeteren. Als deze dataverbeteringen zijn opgeleverd,

zullen die gebruikt gaan worden in de emissieberekeningen van de veehouderij.

Hopelijk voldoende zo. Misschien moet je het nog even herschrijven, ben een beetje heel erg gaar.

Groet,

Verzonden vanuit Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId > voor Windows 10

Van:  <mailto @minlnv.nl>

Verzonden: woensdag 18 september 2019 08:54

Aan:  <mailto @minlnv.nl>

Onderwerp: Re: Vragen uit politiek

Ok dank!

Op 18 sep. 2019 om 08:51 heeft @minlnv.nl> het volgende geschreven:

,

Ik heb dit signaal vaker gehoord en met name rond de presentaties van de NEMA cijfers aan de sector.

Vandaar dat ik mij afvroeg of dit hetzelfde is als het sentiment. Ik denk het wel. Op basis daarvan ga ik het antwoord

geven, maar wat meer op hoofdlijnen.

Het goede antwoord volgt zsm.

Groet,

Verzonden vanuit Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId= > voor Windows 10

Van:  <mailto @minlnv.nl>

Verzonden: dinsdag 17 september 2019 19:57

Aan:  <mailto @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen uit politiek

Ha ,

Hoe bedoel je naar welke bron de vraag gerelateerd is? In principe hing de vraag niet per se aan een specifieke bron

vast. Het was meer het sentiment van: de landbouw heeft toch al zoveel gedaan, en dan zien we nu dat de ammoniak

uitstoot toeneemt?! Hoe is dat toch mogelijk? Als je voor verschillende bronnen aan kunt geven hoe de stijging is te

verklaren, is het helemaal mooi.

En qua timing: belangrijk is dat er een goed antwoord is. Belangrijker dan dat het woensdag af is. Daar is de gedachte

vooral dat we de Kamerfracties gewoon snel iets willen laten weten, om hen ook het gevoel te geven dat we goed naar

ze luisteren. Er zit verder geen harde deadline aan vast.



Groet,

Van: 

Verzonden: dinsdag 17 september 2019 15:51

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: Vragen uit politiek

Hallo ,

Kun je misschien nog nader duiden naar welke bron de Kamerfractie van het CDA haar vraag relateert?

Zo nee, dan kies ik zelf een bron, waar ik mijn verhaal aan ophang + heb ik eventueel donderdag met uitloop naar

vrijdag ook nog de tijd?

Ik ben er nu mee bezig. Woensdag heb ik de hele dag afspraken en donderdag heb ik nog wel tijd en eventueel

vrijdag.

Ik hoor graag van je.

Van: 

Verzonden: zondag 15 september 2019 19:13

Aan: @minlnv.nl>

Onderwerp: Vragen uit politiek

Ha ,

Afgelopen week hebben we vanuit de interbestuurlijke programmadirectie een rondje gemaakt langs een aantal

verschillende Kamerfracties. Om hen mee te nemen in de inhoud, en zo ook beter te weten waar hun focus ligt.

Tijdens die ronde is er ook een aantal verdiepingsvragen gesteld, waar we het antwoord niet meteen op wisten. We

hebben beloofd dat na te gaan en daar spoedig bij hen op terug te komen. Een van die vragen hoop ik dat jij die kan

beantwoorden. Het betreft de volgende vraag:

• Hoe kan het dat de emissies uit de landbouwsector toenemen, ondanks de maatregelen die de sector heeft

genomen? Hier wil vooral het CDA een heel precies antwoord op hebben.

Zou het lukken om voor het einde van komende woensdag hier een antwoord op te formuleren? Dan kunnen we die

dan aan de Kamer doorzenden!

Alvast dank!

Groet,

















Onderwerp: Reactie advies

Hoi ,

Wat ik me nog afvraag:

Gaat er ook nog gereageerd worden op de overige onderdelen van het advies van Remkes en zo ja, wie bereidt dat

voor?

Komt er een aparte notitie vanuit de programmaorganisatie met een samenvatting en duiding van het advies, wie

schrijft dat (en heeft dat waarschijnlijk al geschreven in concept) en wordt dat vanavond (of morgenochtend) nog

afgestemd/rondgestuurd? Komt er morgen een stuk in het bewindspersonenoverleg of wordt daar e.e.a. alleen

mondeling toegelicht?

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)































schaal een bepaald project van groot belang is, kunnen de regionaal verantwoordelijke overheden besluiten nemen

waarmee extra ruimte wordt gecreëerd. De regionale politiek kan hierin keuzes maken: Verder is van belang dat de

Wet natuurbescherming geen kader geeft voor prioritering van de afhandeling van aanvragen. Bevoegd gezag kan wel

informatie vragen aan aanvrager waaruit blijkt dat men inspanningen verricht om emissies te beperken.

Voor de langere termijn is een kader wel van belang. Het Adviescollege betrekt dit in de opdracht voor fase 2. Dit

kader vraagt om samenhang met het ruimtelijk beleid, vanuit een visie op de grote transities. Bestaande beleidskaders

en akkoorden (zoals het Klimaatakkoord) lopen in de praktijk door elkaar. Advies is om de grote transities (zoals de

transitie van de landbouw, energietransitie, en de circulaire economie) als uitgangspunt te nemen, om te zorgen voor

een meer integrale afweging.

6. Beweiden en bemesten

Bemesten van landbouwgronden is essentieel voor de voedselproductie. Met de uitspraak van de Raad van State

dreigt de situatie dat elke individuele boer een vergunning voor bemesten moet aanvragen, op basis van een

passende beoordeling. Dit is niet werkbaar en leidt tot veel bur eaucratie. Mogelijk kan een regeling via het beheerplan

worden getroffen of een andere meer generieke oplossing worden gevonden. Daarvoor dient echter meer inzicht te

worden verkregen in de haalbaarheid en de mogelijke effecten van de verschillende oplossingsrichtingen.

Het Adviescollege zal ook hier nader onderzoek naar verrichten en daarover eind 2019 nader adviseren. Het

Adviescollege adviseert ook voor bemesten de huidige gedoogstatus te handhaven, in afwachting van het tussentijdse

advies eind 2019.

7. Drempelwaarde

Adviescollege geeft aan dat emissiereductie ertoe moet leiden dat kan worden afgezien van individueel onderzoek

voor alles waarvoor onder het PAS een vrijstelling gold. Het is voorstander van een drempelwaarde voor kleine

deposities mits het reductiebeleid daarvoor voldoende ruimte biedt. Omdat er op dit moment nog te veel onzekere

factoren zijn om de onderbouwing op te baseren, wordt dit onderdeel van het tweede advies.

Met vriendelijke groet,
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volgende week meteen ter tekening aan de minister kunnen worden voorgelegd. Wellicht handig om morgen dan vast

een opzet te maken.

Groet,

Van: 

Verzonden: donderdag 26 september 2019 16:45

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

CC: @bij12.nl>

Onderwerp: beleidsregels

Hi beide,

Vanuit de werkgroep toestemmingverlening zonder PAS bestaat wel behoefte aan duidelijkheid over de vraag of de

beleidsregel intern en extern salderen wel of niet ook opgesteld worden tbv toestemmingverlening door het Rijk.

Kunnen jullie die duidelijkheid geven, of moet dat eerst bestuurlijk worden afgestemd?

grt. 

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.











































Met vriendelijke groet,

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

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectenbureau Beleidskern

Rijnstraat 8 2515 XP DEN HAAG

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

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

T 070 

M 06 

@minienw.nl

www.rijksoverheid.nl <http://www.rijksoverheid.nl/>

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

Bereikbaar, veilig en duurzaam. Infrastructuur en Waterstaat

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

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

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

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

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

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

verzenden van berichten.

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



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

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

are requested to inform the sender and delete the message.

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

risks inherent in the electronic transmission of messages.





Van: @minbzk.nl>

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 12:37

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

CC: @bij12.nl>; Jansen, C.M.L. (Carly) @minlnv.nl>

Onderwerp: RE: beleidsregels

Ha allemaal, in navolging op eerder bericht gisteren: Rijk gaat geen beleidsregels opstellen, we houden het bij de

passage in de Kamerbrief. Is zojuist ook afgestemd met  (IPO) door Carly.

Nog 2 vragen over beleidsregels

Allereerst: ik weet dat daar echt heel hard aan wordt gewerkt! Lukt het allemaal op tijd?

En: ter check: ik ben ervan uitgegaan dat er een soort hardheidsclausule in komt voor gevallen waarvoor maatwerk

nodig is. Klopt dat nog met jullie beeld?

Groet! 

Verzonden met BlackBerry Work

(www.blackberry.com)

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

Datum: donderdag 26 sep. 2019 4:45 PM

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

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

Kopie: @bij12.nl<mailto: @bij12.nl>>

Onderwerp: beleidsregels

Hi beide,

Vanuit de werkgroep toestemmingverlening zonder PAS bestaat wel behoefte aan duidelijkheid over de vraag of de

beleidsregel intern en extern salderen wel of niet ook opgesteld worden tbv toestemmingverlening door het Rijk.

Kunnen jullie die duidelijkheid geven, of moet dat eerst bestuurlijk worden afgestemd?

grt. 

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

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

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

verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.

________________________________

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

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

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



verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of

messages.











Overwegingen

Advies

Van: Pieterman, V.G. (Vera)

Verzonden: vrijdag 27 september 2019 13:43

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

@minlnv.nl>

Onderwerp: Fwd: natuur

Groet Vera

Vera Pieterman

Programmadirecteur Interbestuurlijke directie Stikstof

Tel 06- / secretariaat  06

@

Begin doorgestuurd bericht:

Van  - DGB" @minienw.nl>

Datum: 27 september 2019 om 13:40:05 CEST

Aan: @minezk.nl" @minezk.nl>

Onderwerp:natuur

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Besluit 2 Natuurherstel

Adviescollege:

Overwegingen

Advies

Met vriendelijke groet,

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

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Projectenbureau Beleidskern

Rijnstraat 8 2515 XP DEN HAAG

Postbus 20901 | 2500 EX | Den Haag

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

T 070 

M 06 

11.1

11.1

11.1



@minienw.nl

www.rijksoverheid.nl <http://www.rijksoverheid.nl/>

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

Bereikbaar, veilig en duurzaam. Infrastructuur en Waterstaat

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

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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

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

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

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

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

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

verzenden van berichten.

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

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

are requested to inform the sender and delete the message.

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

risks inherent in the electronic transmission of messages.









































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

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

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

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

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

Onderwerp: aanpak brief Stikstof

Beste betrokkenen,

In aanvulling op de mail van  van eerder vanavond is er een nieuw procesvoorstel over het schrijven van

de brief. Zoals eerder gesteld komt er als gevolg van het coalitieoverleg maandagmiddag nog een nieuwe brief.

Daarbij gaan we het zo organiseren dat we jullie daarbij betrekken, indien gewenst uiteraard.

Na het overleg schrijft het interbestuurlijke programmateam een eerste verbeterde aanzet van de brief. De ambitie is

om 20:00 (tijdstip kan nog wijzigen afhankelijk van de duur van het coalitieoverleg) daar een eerste versie van af te

hebben. Op dat moment is er vanuit elke organisatie iemand welkom om de brief samen af te maken. Dan wordt deze

geaccordeerd door de minister van LNV en kan de brief uiterlijk dinsdag om 9:00 worden verzonden.

Dat betekent concreet dat er om 20:00 een groep uitgenodigd is die de brief mee helpt afschrijven (voorstel: DG's).

Vast blijft staan dat de brief uiterlijk dinsdagochtend om 9:00 wordt verspreid. Dat laatste is ook in de ministerraad

vanmiddag herbevestigd: dat kan dus helaas niet worden vervroegd.

Graag hoor ik wie namens jullie organisatie maandag aanwezig wil en kan zijn om te helpen bij het schrijven van de

brief. Graag jullie reactie naar  (zie cc).

Met hartelijke groeten,

Vera

Vera Pieterman

Directeur Interbestuurlijke programmadirectie Stikstof

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

06-  / 06-  ( )

@

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

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

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

verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard

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

verzenden van berichten.

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

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

are requested to inform the sender and delete the message.

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

risks inherent in the electronic transmission of messages.

________________________________

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

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



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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

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

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

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





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

DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

D-passage, 4e etage

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

M 06-

@minlnv.nl





met een hogere ambitie uit te voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om hydrologische maatregelen, functiewijziging,

grondverwerving en inrichting waardoor robuustere condities voor natuur kunnen ontstaan.

Een schatting voor een realistisch bedrag komt uit op 75 mln per jaar. Dit is als volgt opgebouwd:

• PAS herstelmaatregelen: 40 % toevoegen aan het huidige budgetn (ca 100 mln per jaar), dwz 40 mln/jaar

• Inrichtingskosten: Verhogen met 200 ha per jaar (€ 20.000/ha), € 4 mln. per jaar.

• Verwervingskosten: verhogen met 200 ha per jaar (€ 60.000/ha), € 16 mln. per jaar.

• verwerving/inrichting van verbindingen en de daarbij behorende ontsnippering snel kunnen worden aangepakt, € 5

mln. per jaar.

• Verwerving/inrichting gebieden rondom Natura 2000 die buiten de begrenzing zijn gevallen, € 7 mln. per jaar.

• Kwaliteitsverhoging inrichting 300 ha, € 3 mln. per jaar.

Maatregelen komen veelal via gebiedsprocessen en onder regie van de provincies tot stand. Om ook in het proces

versnelling te realiseren zal per gebied worden bekeken wat de knelpunten zijn in het tempo van uitvoering van

geplande herstelmaatregelen. Waar nodig kunnen dan aanvullende middelen ter beschikking worden gesteld of

praktische belemmeringen in de besluitvorming worden weggenomen om het tempo of het ambitieniveau te verhogen.

Een aantal knelpunten en mogelijk oplossingen is al bekend: Een expliciete titel in de Onteigeningswet voor

onteigeningen die bedoeld zijn voor de uitkoop van bedrijven in de buurt van Natura 2000 gebieden, kan helpen om

deze uitkoop te versnellen. Ook kan een expliciete titel in de Crisis- en Herstelwet voor de herstelmaatregelen ten

behoeve van de Natura 2000 gebieden de doorlooptijd van deze herstelmaatregelen versnellen. Ook is het van belang

dat de herbestemming van panden die zijn opgekocht rond Natura 2000 gebieden snel verloopt. Ook hier kan de

Crisis- en Herstelwet voorkomen dat onnodig lang bedrijven leeg blijven staan, en daarmee de leefbaarheid van een

gebied verslechtert.

Advies

Met de provincies gebiedsgericht inventariseren wat er nodig is om natuurherstel versneld te realiseren, welke

middelen en instrumenten nodig zijn om geplande maatregelen versneld uit te voeren of om een hoger ambitieniveau

na te streven. Voor deze inventarisatie hetzelfde tijdpad te volgen als bij de bronmaatregelen, d.w.z. voor het einde

van het jaar een notitie op te stellen, zodat binnen vier maanden na het uitkomen van het advies van het

Adviescollege besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden.

Vera Pieterman

Directeur Interbestuurlijke programmadirectie Stikstof

…………………………………………………………………………….

06-  / 06  ( )

@























Verstuurd vanaf mijn iPhone





Onderwerp: intern extern salderen

Marjolijn, Johan,

Hieronder een reactie op de vragen over intern en extern salderen. Ik hou bij extern salderen de lijn aan van de mail

van vanochtend van Johan.

Graag reactie groeten,

Hugo en (met hulp van ,  en Carly)

Intern salderen

•

• Voorbeeld 1: 

• Voorbeeld 2: 

• Huidige situatie: Er zijn twee categorieën bedrijven:

• 1) 

• 2) 

• Ruimte voor intern salderen:

• Intern salderen is mogelijk door het toepassen van emissiearme technieken.

•

•

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1



Situatie Noord-Brabant:

• het provinciale beleid is dat alle varkens, pluimvee- en vleeskalverstallen ouder dan 15 jaar per 1 januari 2022

moeten voldoen aan strengere ammoniakeisen (85% reductie). In het landelijke Besluit emissiearme huisvesting

gelden minder strenge ammoniakeisen (65 tot 80% reductie afhankelijk van diercategorie). Voor rundveestallen gaan

minder strenge eisen (ca. 50% emissiereductie) gelden per 2022 voor stallen ouder dan 20 jaar. De eisen voor

rundveestallen zijn minder streng omdat er geen betere technieken zijn.

• De Brabantse veehouders moeten voor 1 april 2020 een vergunbare aanvraag indienen bij bevoegd gezag. Bedrijven

die ipv een luchtwasser brongerichte maatregelen willen invoeren hebben recent uitstel gekregen tot 1 oktober 2020,

realisatietermijn blijft 2022. De achtergrond hiervan is dat er op dit moment nog metingen worden verricht aan stallen

met brongerichte maatregelen (dagontmesting, mestscheiding en mestbewerking). De inschatting van Brabant is dat

rond 1 oktober deze staltypen wettelijk erkend zijn en kunnen worden gebruikt in vergunningsaanvragen. Onze

inschatting is dat deze termijnen zeer krap zijn en dat ondernemers zullen kiezen voor luchtwassers om aan de

Brabantse eisen te kunnen voldoen. Dit is een gemiste kans om integraal stalemissies (naast ammoniak ook methaan)

aan te pakken. Luchtwassers hebben een ammoniakreductie van 85 tot 95%.

• Als een Brabantse veehouder wil uitbreiden met de bouw van een nieuwe stal om de kosten van 85%-maatregelen

deels te kunnen bekostigen, moet hij (naast varkensrechten) volgens de zgn. stalderingsregeling voor 120% van de

uitbreiding, staloppervlak kopen van een stoppende veehouder en moeten de stallen van de stoppende veehouder

worden gesloopt. Dit beperkt de uitbreidingsmogelijkheden van individuele bedrijven.

Advies:

Extern salderen

Wat is het?

Als een ondernemer Z met x depositie op natuurgebied y zijn onderneming sluit en zijn depositieruimte x op

natuurgebied y verkoopt aan iemand w die daar belang bij heeft. Voor die ondernemer W geldt dat hij maximaal x*50%

depositieruimte op natuurgebied y mag inzetten (afroompercentage 50%). De andere 50% gaan “verloren”, dwz

defacto worden ingezet voor verbetering van de natuur in gebied y.

Vragen

11.1

11.1

11.1

11.1



*

-

-

*

- Of extern salderen ten koste gaat van aanmeldingen voor de warme sanering hangt in de eerste plaats sterk af van

de locatie van het varkenshouderij bedrijf. Extern salderen kan aantrekkelijk als een bedrijf dichtbij een N2000 gebied

ligt. Over het algemeen is het zo dat bedrijven die dicht bij een N2000 gebied zitten minder dicht bij een woonkern

liggen wat juist een belangrijk element is in het bepalen van de geurscore in het kader van de WSV. Dit betekent dat in

beginsel beide opties (extern salderen en regeling warm saneren) goed naast elkaar kunnen/elkaar aanvullen

- in de tweede plaats is van belang hoe aantrekkelijk extern salderen wordt ten opzichte van de WSV. In de WSV geldt

een sloopverplichting en worden dierrechten doorgehaald met een marktconforme vergoeding en wordt het

waardeverlies van de stallen vergoed (zie toelichting hieronder). Om deelname aan de WSV te bevorderen zouden

extra eisen aan extern salderen kunnen worden gesteld: sloop van stalgebouwen en dat de varkensrechten moeten

worden doorgehaald. De intiatiefnemer moet dan ook een vergoeding geven voor het waardeverlies van de stallen,

sloopkosten en de varkensrechten. Daarmee wordt extern salderen met varkensbedrijven als saldogever

onaantrekkelijk en zal de vergunningverlening moeilijker op gang komen. De verwachting is dat potentiële stoppers

zich sowieso gaan aanmelden voor de saneringsregeling en later een definitief besluit nemen (medio 2020). Wellicht is

dan ook meer bekend over de uitwerken van het stikstofbeleid (bijv. opkoop/saneringsregeling voor bedrijven met een

hoge ammoniakdepositie rond N2000 gebieden).

-

-

*
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11.1
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11.1



-

•

•

•

•

•

•

•

•

11.1
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11.1
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Als een boer meer is gaan weiden, de emissie juist meer gedaald in de stal, dan toegenomen in het veld. Dat is dus

een positief erfenis(je) want beweiden is maar een hele kleine emissiepost.

*Bijdrage op basis van alle landbouwvergunningen, dat meer dan 95% van het aantal vergunningen en emissies 

**Deze waarden heb ik bepaald door de gebiedsgemiddelden van Monitor2016L in het basis jaar te bekijken, tip voor

volgende keer! Werkt snel :-)

With kind regards,

RIVM, National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Environmental Quality

The Netherlands

M +95 

M +31 (0)6  <tel: 31 6 > (only VOIP)

E @rivm.nl

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

On 30 Sep 2019, at 04:11, @minlnv.nl> wrote:

Dank voor je reactie . Ik heb een lijstje nodig van om welke soorten deposities het gaat en welke getallen daarbij

horen. In mijn beleving gaat het om 4 categorieën:

• De meldingen (in totaal 4,5 mol, zie bijgevoegde notitie)

• De staart van de meldingen onder de grenswaarde van 0,05 (vooralsnog 3,6 mol)

• De activiteiten die niet onder de meldingsplicht vielen (dus de activiteiten buiten de sectoren landbouw, industrie en

infrastructuur niet zijnde hoofdwegen) (??)

• Alle overige activiteiten onder de drempelwaarde van 0,05. (??)

11.1

11.1

11.1

11.1





Sent: zondag 29 september 2019 22:52

To: 

Cc:  @bij12.nl); Pieterman, V.G. (Vera)

Subject: Re:

Dag allen,

Aanvulling: ook beweiden en bemesten was onterecht vrijgesteld bij het PAS. Ik veronderstel dat ook die deposities

als de erfenis van het PAS mogen worden beschouwd, en dat ook hier dekking voor gevonden moet worden. Heeft

iemand in de verzendlijst hier informatie (liefst concreet getal, desnoods schatting) over?

Groet,

Op 29 sep. 2019 om 18:57 heeft @wing.nl> het volgende geschreven:

Dat is de grootste groep.

Voor bijdragen altijd onder de drempelwaarde heb ik vorig jaar een analyse gemaakt. Ik zal ook even opzoeken wat

dat landelijk gemiddeld is,

With kind regards,

Strategic Architect

RIVM, National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Environmental Quality

The Netherlands

M +31 (0)6  <tel: 31 6 >

E @rivm.nl
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I www.aerius.nl <http://www.aerius.nl/>

Send from my iPad Pro

On 29 Sep 2019, at 23:06, @minlnv.nl> wrote:

Dag ,

Je bent me met reageren steeds net voor !

Dank voor je reactie . Ik heb een lijstje nodig van om welke soorten deposities het gaat en welke getallen daarbij

horen. In mijn beleving gaat het om 4 categorieën:

• De meldingen (in totaal 4,5 mol, zie bijgevoegde notitie)

• De staart van de meldingen onder de grenswaarde van 0,05 (vooralsnog 3,6 mol)

• De activiteiten die niet onder de meldingsplicht vielen (dus de activiteiten buiten de sectoren landbouw, industrie en

infrastructuur niet zijnde hoofdwegen) (??)

• Alle overige activiteiten onder de drempelwaarde van 0,05. (??)

Daarbij heb ik scherp dat je eigenlijk niet zo generiek kan zeggen dat je het ene met het andere kan verrekenen,

gezien eea locatiegebonden is.

Kun jij helpen de vraagtekens in te vullen en de genoemde 4,5 en 3,6 te checken?

Veel dank alvast!!

Groet,

Van: @rivm.nl>

Verzonden: zondag 29 september 2019 18:34

Aan: @wing.nl>

CC: @minlnv.nl>; @bij12.nl)

@bij12.nl>

Onderwerp: RE:

Ja ,

Ik had ook hogere getallen in mijn hoofd, iets van 60 of 70 mol. Misschien kan  even in de mail reageren?

Vriendelijke groet,

11.1



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

RIVM, MIL/DMO

T 030 , M 06- , www.aerius.nl <http://www.aerius.nl/>

From: @wing.nl]

Sent: zondag 29 september 2019 18:31

To: 

Cc: 

Subject: Re:

Ok, als het om de nog te compenseren omvang gaat, dan ligt naar mijn menig wat complexer. Door RIVM is vorig jaar

berekend wat de som van die bijdragen is.

Dat was tientallen molen, echter mijn punt is dat niet al die 0,05 bijdragen nieuw zijn. In voorkomende gevallen

vervangen die een bestaande bijdrage die er dan niet meer is.

Daar heb ik toen de het stoppersruimte analyse ook naar gekeken.

Hiervoor hebben in het recente 0,05 overleg ook een voorstel gedaan om hier een theoretisch model voor te maken.

Je moet de bijdragen uit de notitie dan ook erfde bij elkaar optellen dan dat het de ene of het andere getal is. Beide

zijn namelijk onder de drempelwaarde maar voor een andere groep bronnen. Vandaar dat de vraag van  van

belang is.

With kind regards,

Strategic Architect

RIVM, National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Environmental Quality

The Netherlands

M +31 (0)6  <tel: 31 6 >

E @rivm.nl

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

Send from my iPad Pro

On 29 Sep 2019, at 22:46, @rivm.nl> wrote:

,



Er lopen veel discussies door elkaar. Gaat  nu om een inventarisatie in molen van wat er allemaal nog moet

worden ‘gecompenseerd’ voordat we weer verder kunnen.

Dus hoeveel molen zitten er in de Meldingen en hoeveel in de staart(en) en de niet vergunde zaken (autonoom).

Vriendelijke groet,

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

RIVM, MIL/DMO

T 030- , M 06- , www.aerius.nl <http://www.aerius.nl/>

From: @wing.nl]

Sent: zondag 29 september 2019 18:07

To: 

Cc: 

Subject: Re:

Als ik beide documenten heb wil ik even kijken.

Maar ze gaan beide over een andere situatie en dan zou ik ook willen weten wat de context van de vraag nu is. Er zijn

meerdere 0,05 discussies geweest namelijk (3 in totaal). Morgenochtend bellen is het makkelijkste, of nu gelijk. Het is

hier alweer bijna 23:00u en de afgelopen dagen was ik ook pas om 03:00u naar bed.

With kind regards,

Strategic Architect

RIVM, National Institute for Public Health and the Environment

Centre for Environmental Quality

The Netherlands

M +31 (0)6  <tel: 31 6 >

E @rivm.nl

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

Send from my iPad Pro

On 29 Sep 2019, at 21:49, @rivm.nl> wrote:

, ik spreek dit weekend met  (LNV). 

 ). 

 

 Heb jij tijd om  te woord te staan? Of een mailtje?11.1

11.1
11.1



Vriendelijke groet,

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

RIVM, MIL/DMO

T 030-  <applewebdata:// >, M 06-

<applewebdata:// >, www.aerius.nl <http://www.aerius.nl/>

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

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

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

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

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

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

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability
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damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het

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

aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl <http://www.rivm.nl/>De zorg voor morgen begint vandaag

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

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

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

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

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.

<190107 concept opsomnotitie v3.docx>
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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
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Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag

D-passage, 4e etage

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

M 06-

@minlnv.nl





Het klopt dat er inderdaad latente ruimte is binnen de vergunningen en dat – als alleen de hoeveelheid varkensrechten

het probleem was en er verder niets aan het bedrijf wordt gewijzigd – een Natura 2000-vergunning niet nodig is.

Kennelijk zijn er andere factoren die maken dat die latente ruimte niet in gebruik wordt genomen, want varkensrechten

kunnen al sinds jaar en dag op de markt verworven worden en toch is die latente ruimte er. Waarschijnlijk hangen die

factoren met de aard van de bedrijfsvoering en de markt samen, maar dat kunnen jouw mensen beter beoordelen.

Groet,

Van: 

Verzonden: zondag 29 september 2019 19:11

Aan: @minezk.nl>

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

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

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

@minezk.nl>; @rvo.nl>; 

@minezk.nl>

Onderwerp: Re: Stikstofproblematiek / dierrechten

Hoi ,

Wat betreft het laatste punt, op welke eerdere mail van  doel je (misschien heb ik iets gemist...)?

Groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 sep. 2019 om 18:15 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven:

Hoi ,
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Groet,

Van: 

Verzonden: zaterdag 28 september 2019 16:24

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

@minezk.nl>

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

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>

Onderwerp: Stikstofproblematiek / dierrechten

Hoi allen,

Ihkv de stikstofproblematiek is een vraag opgekomen in relatie tot dier- en fosfaatrechten waarbij we jullie hulp nodig

hebben.

Bij externe saldering kan een bedrijf x een veehouderij y opkopen om reductie van stikstofemissie te bewerkstelligen

en daarmee (deels) eigen stikstofemissie te compenseren. De vraag is hoe dit uitpakt in relatie tot de dierrechten. 

. De vraag is dan of we kunnen borgen cq

afdwingen dat de varkensrechten niet verkocht worden, maar ingeleverd bij RVO.nl zodat ze doorgehaald kunnen

worden. Net zoals bij de regeling warme sanering varkenshouderij, met als verschil dat het daar gekoppeld is aan

overheidssubsidie en het bij externe saldering gaat om een transactie tussen twee private partijen.

Het voornemen is om beleidsregels te stellen bij externe saldering waarmee o.a. een deel van de emissieruimte zou

worden afgeroomd. Zien jullie een mogelijkheid om in die beleidsregels ook voorwaarden te stellen ten aanzien van

het afromen / inleveren van dier- of fosfaatrechten die bij de externe saldering betrokken zijn? Of zou dit in de

Meststoffenwet of in de Natuurbeschermingswet geregeld moeten worden?

Zie bijgevoegd voor de volledigheid een notitie over intern en extern salderen die vandaag naar de minister is

gestuurd, en waarin is aangegeven dat dit punt verder juridisch uitgewerkt moet worden.

Er zijn momenteel in hoog tempo coalitie- en bewindspersonenoverleggen over dit onderwerp. Het zou daarom fijn zijn

als we maandag tot een antwoord op deze vraag kunnen komen.

Dank en groeten,
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