
akkoord met maandag. lk heb 
(woordvoerder RVD) op 

hoogte gebracht. Kan mee 
geschakeld worden als nodig. Groet 
en goede refs. 

IAZ aan lenW1 

Aan: 10.2e 

yr 23 jul. 11:05 

Duidelijk! Dank. 
Hgrt., 
10.2e 

vi 23 jul. 18:46 

Cora berichtte mij nog dat ze met de 
laatste dingen rond haar functie 
bezig is. Die moeten zijn afgerond 
voor bekendmaking. Kan dus ook 
nog dinsdag worden. Vooralsnog 
mikt ze op maandag. Goed om even 
te weten. 
Hgrt., 

A0.24 

Lijkt me geen probleem. Goed te 
weten. Gr 



I
AZ aan ienWl 

Aan: 10.2e 

ma 26 jul. 09:49 

Ha 	Nat is de laatste stand. Willen 
jullie vandaag naar buiten of toch 
later? Gr 

di 27 jul. 10:07 

Goedemorgen "*" 
lk heb je een mail met een voorstel 
voor een afspraak naar je privemail 
gestuurd. 
Hgrt., 

10.2e 

di 27 jul. 14 39 

Laat nog even weten a s Cora 
akkoord is. Dank. Gr 

di 27 jul. 21:27 

Zal ik zeker doen. lk heb het haar 
vandaag gemaild en wacht op haar 
reactie. 
Hgrt., 
io.2e 



Hal 	Gezien. Mooi. Tegen die tijd 
nog maar even wegen of ook de 
inhoud van de afspraak naar buiten 
kan. Jij ook bedankt. Goede 
vakantie verder! Groet 

IenW aan AZI 

Aan: 10.2e 

wo 28 jul. 23:56 

10.2e , ik heb je gemaild. 
Afspraak is van kracht. 
Hgrt., 
10.2e 

do 29 jul. 08:42 

do 29 jul. 11:21 

Thx's! Inderdaad moeten we dat dan 
afwegen. lk houd het moment in de 
gaten en kom dan wel weer bij je op 
de lijn. 
Hgrt., 

10.2e 



S IW, gesproken Ons 
advtes: maandag op zijn vroegst 
naar buiten. Voor die tijd Saar oaken 
checken en regeten. Op eerste 
gee chi ilikt het over gees 
overzichtelijk. ik breng 
hoogte. Kan ze meekijken. 

(AZ aan MP 

vr 23 jul. 10:51 

Dank! Sgienw schakelt met Cora? 

ma 26 jul. 10:38 

Nieuwe bean Cora formeel 
afhantelt van instemming ALV 

Die is pas in september. Dan 
kan ook pas gecommuniceerd. Dus 
niet op korte termijn. SGIW en ik 
bespreken nog of en zo ja hoe we 
voor tussentijd at wet lets moeten 
regelen ivm evt 
belangenverstrengeling. Vraag ik 
nog even advies 	over. Gr 



IAZ intern 

vr 23 ju . 10:58 

10.2e 	SGIW, gesproken. Ons 
advies: maandag op zijn vroegst 
naar buiten. Voor die tijd paar zaken 
checken en regelen. Op eerste 
gezicht lijkt het overigens 
overzichtelijk. lk breng uue  op 
hoogte. Kan ze meekijken. 

ma 26 iul. 09:40 

Goedemorgen, met excuus dat 1k je 
stoor tijdens je yenta Korte vraag: 
wat is laatste stand rond Van 
Nieuwenhuizen? Zie MP zo om 11 
uur, dus fijn om voor die tijd to 
weten. 'feel dank en fijne dagen! 

lk check nog ff 

. lk begrijp dat het pas in 
september formeel wordt (ALV van 10.2. . Dan pas communiceren. Dus 
niet op korte termijn. SGIW en ik 
denken nog even of voor tussentijd 
nog iets geregeld moet worden. Gr 

10.2e 

Dank, helder! 



2)• 

AZ aan MP 

ma 26 jut. 14:08 

an zip an accor eren.' aar unnen 
we dan naar terugverwijzen mocht 
dat nodig zijn. Dit dus vooruitlopend 
op communicatie, extern, in 
september. 

Dank! Ander punt. SGIW heeft een 
net memo voor Cora gemaakt. Hij 
laat me weten als Cora akkoord is. Is 
goed voor nu en kunnen we ook 
melden als we extern gaan. 

Fijn!! 



10.2e 

Van: 
	 10.2e 

Verzonden: 
	 dinsdaq 31 auqustus 2021 7:53 

Aan: 
	 10.2e 

CC: 
	 10.2e 

Onderwerp: 	 Q&A's ivm I&W 

Goedemorgen Mark! 

Zo dadelijk, naar verwachting ergens tussen 8 en 9, komt het nieuws naar buiten over de Min l&W. Hieronder tref je de 
Q&A's aan die we hebben voorbereid. lk stuur je zo dadelijk nog een concept tweet. 

Tot zo! 

10.2e 

Q&A's Van Nieuwenhuizen  

Uw reactie op hoar besluit? 
Cora van Nieuwenhuizen heeft zich de afgelopen 4 jaar met volledige toewijding ingezet voor haar portefeuille. 
Er kwam nu een mooie functie vrij bij Energie Nederland en zij wilde die uitdaging graag aangaan. 
Cora is een heel goede bestuurder. De afgelopen jaren heeft zij hard gewerkt aan een aantal belangrijke en 
complexe dossiers. (bijv. klimaatadaptie, de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in 
Nederland) 
Zij is iemand die de verbinding weet te maken met anderen, towel binnen het kabinet als daarbuiten. 
We zullen haar zeker gaan missen, maar gunnen haar ook deze nieuwe stap. lk wil Cora bedanken voor onze 
samenwerking en wens haar heel veel succes voor de toekomst. 

Wordt het kabinet geen duiventil met al die vertrekkende bewindspersonen? 
Het gebeurt hoogst zelden dat een bewindspersoon een andere functie aanvaardt. Tijdens deze demissionaire 
periode is het eigenlijk alleen gebeurd met Stientje van Veldhoven. 
De andere verschuivingen tijdens de demissionaire periode vloeien voort uit een trieste gebeurtenis: de ziekte 
(burn out) van Bas van 't Wout. Deze gevallen zijn onvergelijkbaar. 

Het kabinet lijkt we! in ontbinding; moet de formatie niet sneller? 
- 	lk denk dat iedereen zou willen dat de formatie sneller gaat dan nu het geval is. We proberen er met elkaar snel 

uit te komen, maar ik kan helaas niet zeggen hoe lang het nog zal Buren. 
Voor nu proberen we veranderingen in het kabinet zo goed mogelijk op te vangen. lk ben daarom ook blij dat 
Barbara Visser de functie van Cora van Nieuwenhuizen overneemt. 

Kan het staatrechtehjk wel? (vgl de eerdere discussie over de staatssecretarissen van eerder deze maand) 
Barbara Visser is niet tevens lid van de Tweede Kamer. 
Zij wordt benoemd als minister in een demissionair kabinet. 
En zij is daarmee ook demissionair minister. 
Daarnaast is eerder voorgekomen dat staatssecretarissen in een demissionair kabinet minister worden: b.v. 
Nicolai minister bestuurlijke vernieuwing in 2006, Wijn minister van EZ in 2006. 

Schaadt dit het aanzien van het ambt van minister? Had ze niet nog even kunnen wachten tot er een nieuw kabinet is? 
- 	Zoals gezegd, het gebeurt hoogst zelden dat een bewindspersoon een andere functie aanvaardt. 

1 



- Tegelijkertijd begrijp ik ook heel goed dat bewindspersonen tijdens deze demissionaire periode zich orienteren 
op het vervolg van hun carriere. En uiteraard wil je dan het liefst pas een overstap maken als er een nieuw 
kabinet op het bordes staat, maar dat is best lastig plannen. Zeker als de formatie !anger duurt dan gedacht. 

Is het niet war dat Van Nieuwenhuizen een functie aanneemt op een beleidsterrein dicht bij hoar huidige portefeuille? Is 
dan geen 'afkoelingsperiode' nodig? 

- De primaire verantwoordelijkheid voor het energiebeleid ligt bij de minister van EZK. 
- Voor zover dit raakt aan vraagstukken van Infrastructuur en waterstaat, zijn deze altijd belegd geweest bij de 

staatssecretaris. 

Waarom is ervoor gekozen om Barbara Visser op deze plek te zetten? 
- Barbara Visser beschikt over de nodige kennis over de I&W-dossiers, onder meer omdat zij als Kamerlid al 

woordvoerder was op dit terrein. Daarnaast maakt zij al bijna 4 jaar deel uit van deze ploeg waardoor zij de 
overstap soepel kan maken. 

Kan Defensie zonder staatssecretaris terwijI Bijleveld het al ontzettend druk heeft met Afghanistan? 
- De keuze om Barbara Visser voor te dragen voor het ministerschap van l&W is in goed overleg met Ank Bijleveld 

gemaakt. 
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