
Van:  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 11:07 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Voor DGS? Nieuw ingevoerde motie. ID2725 

Ja, voor DG S vanwege overkoepelende punt van reservering. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 8 okt. 2021 om 11:00 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

Van: @minez.nl>  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 10:37 
Aan: @minezk.nl>;  

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

@minlnv.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: Nieuw ingevoerde motie. ID2725 

Geachte mevrouw/heer, 

Er is een nieuwe motie aangemaakt op uw directie met als onderwerp "Verzoekt de 
regering, geen stikstofdepositieruimte te reserveren voor de uitbreiding van Lelystad 
Airport binnen de collectieve legalisering van de PAS-melders.". 

Wilt u s.v.p. een beleidsmedewerker kiezen bij dit stuk? 

U kunt dit stuk vinden door te zoeken in de module "Moties" met het nummer 2725 of 
door op onderstaande link te klikken. 

link naar detailrapport. 

Met vriendelijke groet, 
Delphi  

Dit is een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht. Het afzenderadres kan niet 
worden gebruikt voor verdere mailwisseling.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw secretariaat.  
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Van:  
Verzonden: vrijdag 8 oktober 2021 16:01 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Kamervragen De Groot 
Bijlagen: 21242767.docx 

Ha , 

Er is nog wat onduidelijkheid over op welke manier de Kamervragen van De Groot over het 
verslechteringsverbod aangepast moeten worden. Zie bijlage voor de laatste versie. 

Ik begreep van  dat jij het hier met  en de minister over hebt gehad, en dat er uit dat 

overleg nog verzoeken voor aanpassing zijn gekomen.  meent dat het onder meer ging over wat 
er destijds al bekend zou zijn over de verslechtering, en via  dat de focus meer lag 

over het uitgebreider maken van de opsomming over wie wanneer wat had geadviseerd en dat de 
juridische adviezen er ook bij zouden moeten. 

Kun jij aangeven of deze terugkoppeling jou ook bekend voorkomt en evt. scherper maken, en 

aangeven welk deel van de terugkoppeling eventueel nog mist?  

Dan kunnen we de aanpassingen alsnog doen. 

Dank vast!  

Met hartelijke groeten, 

 
 

 

…………………………………………………………………… 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag 
…………………………………………………………………… 
M  

@minlnv.nl
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EC Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
Der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD  DEN HAAG 

Datum  
Betreft Beantwoording vragen over de interpretatie van artikel 6 van de 

Habitatrichtlijn (92/43/EEG) 

Pagina 1 van 4 

Programma DG Stikstof 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 

Ons kenmerk 
DGS / 21242767 

Uw kenmerk 
2021Z10436 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij zend ik uw Kamer de antwoorden op de vragen van het lid De Groot (D66) 
over de interpretatie van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) 
(ingezonden 10 juni 2021, kenmerk 2021Z10436).  

Carola Schouten  
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
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1 
Bent u bekend met deze interpretatieve nota?1 
 
Antwoord 
Ja. 
 
2 
Bent u van mening dat de huidige stikstofaanpak voldoet aan de interpretatie van 
de Europese Commissie van artikel 6 lid 2 (‘verslechteringsverbod’) en zo ja, 
waarom? Kunt u daarbij afzonderlijk ingaan op de relevante (dikgedrukte) 
onderdelen uit de interpretatieve nota? 
 
3 
Wilt u de interne nota’s tussen mei 2019 en februari 2021 waarin wordt ingegaan 
op (de consequenties) van het verslechteringsverbod uit artikel 6 lid 2 met de 
Kamer delen? 
 
4 
Wilt u de adviezen van de Landsadvocaat uit dezelfde periode waarin (ook) wordt 
ingegaan op (de consequenties van) artikel 6 lid 2 met de Kamer delen? 
 
Antwoord 2, 3 en 4 
Uit artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn volgt dat de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de Natura 2000-gebieden niet 
mag verslechteren. Dit betekent dat behoud duurzaam geborgd moet worden. Het 
kabinet geeft dan ook invulling aan deze verplichting. De structurele aanpak 
draagt bij aan de afname van de stikstofdepositie in alle gebieden. Met de 
structurele aanpak, die met de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is 
verankerd in de Wet natuurbescherming, wordt beoogd via een robuust pakket 
aan maatregelen duurzaam behoud van de natuur te verzekeren en wordt verder 
gewerkt aan het realiseren van de verbeterdoelstellingen. Dit door én in te zetten 
op een aanmerkelijke vermindering van de stikstofdepositie én een verdere impuls 
te geven aan verbetering van de voor stikstof gevoelige natuur. Dit draagt bij aan 
het op landelijk niveau realiseren van een gunstige staat van instandhouding. De 
structurele aanpak voorziet in een omvangrijk pakket aan natuur- en 
bronmaatregelen gericht op structurele reductie van de stikstofbelasting en op 
herstel en verbetering van de natuurcondities in de Natura 2000-gebieden. Dit 
structurele pakket inclusief de maatregelen en financiële middelen die in de brief 
van 24 april 2020 zijn aangekondigd, is ook doorgerekend door het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Om die ambitie en opgave voor stikstofreductie richting te geven, zijn er 
doelen in de vorm van wettelijk vastgelegde resultaatsverplichtende 
omgevingswaarden geformuleerd voor 2025, 2030 en 2035: in 2025 dient ten 
minste 40 procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-
gebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW) te zijn gebracht, in 2030 is 
dat 50% en in 2035 74%. De inzet is om hiermee een robuust aantal hectares 

 
1 Mededeling van de Commissie, 21 november 2018, Beheer van Natura-2000-gebieden, De bepalingen van 
artikel 6 van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) ART. 6 INTERPRETATION GUIDE (europa.eu) 
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onder de KDW te brengen en ook substantiële stikstofreductie te bereiken op 
overige stikstofgevoelige hectares. De gunstige staat van instandhouding wordt 
niet enkel bereikt door een reductie van de stikstofdepositie, maar ook aspecten 
als versnippering, hydrologie en een te beperkt leefgebied zijn hiervoor van 
belang. Onder meer via het Natuurpact en het programma Natuur wordt aan de 
verbetering hiervan gewerkt. 
 
Bij het ontwerp van de structurele aanpak is gebruik gemaakt van de meest 
recente informatie met landelijke dekking over de staat van de natuur.  
Dit zijn de beheerplannen die voor alle Natura 2000-gebieden zijn opgesteld 
conform de Wet natuurbescherming. Daarin staan de nodige passende 
maatregelen en instandhoudingsmaatregelen. Ook zijn daarbij de PAS-
gebiedsanalyses betrokken. Op basis daarvan is per gebied geconcludeerd in 
hoeverre behoud geborgd is, en herstel mogelijk wordt gemaakt in het licht van 
de depositietrend tot 2030 en de PAS-herstelmaatregelen.  
 
Op basis daarvan is een deel van de (effecten van de) bronmaatregelen 
beschikbaar voor maatschappelijke en economische activiteiten, aangezien die 
aanvullend zijn op dit structurele pakket en op hetgeen dat nodig is om aan artikel 
6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn te voldoen.  
Met het structurele pakket en de gebiedsgerichte analyses en uitwerking wordt 
beoogd om blijvend te voorkomen dat verslechtering in de gebieden optreedt en 
er wordt gewerkt aan natuurverbetering. Door de uitwerking van de 
gebiedsplannen en het programma stikstofreductie en natuurverbetering zal de 
komende periode daarbij met meer precisie duidelijk worden welke hectares met 
stikstofgevoelige natuur per Natura 2000-gebied als gevolg van maatregelen 
onder de KDW komen. Het kan zijn dat de mate van depositiereductie, of de 
snelheid waarmee die wordt bereikt, onvoldoende blijkt te zijn in concrete 
gebieden. Het gaat dan om gevallen waar ondanks genomen bron- en 
herstelmaatregelen tóch verslechtering optreedt.  
 
In de afgelopen jaren was duidelijk dat de natuur in een zorgelijke staat verkeert. 
Desondanks was niet bekend of de natuurkwaliteit geborgd is. De 
natuurdoelanalyses, die momenteel in voorbereiding zijn voor elk Natura 2000-
gebied, zullen daarover meer uitsluitsel geven, waarbij ook wetenschappelijke 
informatie die recentelijk is gepubliceerd wordt betrokken, waaronder het rapport 
van Bobbink e.a. De natuurdoelanalyses zijn ook de basis voor de verdere 
gebiedsgerichte uitwerking van de structurele aanpak tot het blijvend kunnen 
voldoen aan de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze analyses 
verwacht ik medio 2022 bij de publicatie van het programma stikstofreductie en 
natuurverbetering. 
 
Vooruitlopend op deze nadere informatie, anticipeert het kabinet in twee stappen 
op de mogelijke uitkomsten van deze natuurdoelanalyses. Ten eerste is in de 
systematiek van de wet een waarborg opgenomen: er wordt gemonitord welke 
effecten de bron- en natuurmaatregelen hebben. Als het structurele pakket 
verslechtering (in specifieke gebieden) niet kan voorkomen, is een aanvullende 
bronmaatregel nodig om een zodanige vermindering van depositie te 
bewerkstelligen dat verslechtering wél kan worden voorkomen. Het pakket zal 
daarop dan worden aangepast.  
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De tweede wijze waarop het kabinet hierop anticipeert, is het ontwikkelen van 
een verdere stikstofaanpak. Zoals ik eerder heb aangegeven, is de structurele 
aanpak een eerste stap. Het kabinet heeft meermaals aangegeven dat er 
vervolgstappen nodig zijn. De recente signalen over de natuurkwaliteit versterken 
deze constatering. Bij deze verdere aanpak is het ook denkbaar om een meer 
integrale gebiedsgerichte benadering toe te passen waarbij meerdere 
internationaal verplichtende opgaven (natuur, water en klimaat) aan elkaar 
verbonden worden. Dit moet ertoe leiden dat de natuur een flinke boost krijgt. Ik 
verwacht uw Kamer hier voor de begrotingsbehandeling LNV nader over te kunnen 
informeren.  
 
Na het informeren van de Kamer over de mogelijke verdere stikstofaanpak ben ik 
bereid om in gesprek te treden met de vragensteller om te bezien of de gevraagde 
documenten nog van toegevoegde waarde zijn en op welke wijze ik de Kamer 
daarin zo goed als mogelijk kan voorzien. 
 
5 
Wilt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden binnen de daartoe gestelde 
termijnen? 
 
Antwoord 
Dat is helaas niet gelukt.  
 



Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 21:20 
Aan:  
Onderwerp: Antw: Beantwoording Kamervragen LA 

Ha , veel dank weer. Over dat eerste punt: OK dan, maar ik heb liever correct Nederlands dat juist 
is :-).  

En over die motie: ik denk dat we daar in de antwoorden zelf niets mee moeten, maar wel is het iets 
voor de nota aan de minister en dan goed een lijn hierop paraat te hebben (behandelen melders 
allemaal gelijk, eerst verificatie en dan pas duidelijk of depositieruimte beschikbaar wordt gesteld). 

 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 11 oktober 2021 om 20:37:15 CEST 
Aan: @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl>, @minlnv.nl> 
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen LA 

4
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 21:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: Antw: Beantwoording Kamervragen LA 

Dag , 

Dank voor deze afstemming. Voor het punt over de verwerking van de rapporten kijk ik naar , of 
hij dat kan (laten) beoordelen. Verder akkoord, ook met jouw suggestie die ene zin te schrappen. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 11 oktober 2021 21:20 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Antw: Beantwoording Kamervragen LA 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 12 oktober 2021 07:21 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Antw: Beantwoording Kamervragen LA 

Ik zit tussen 9 en 11 in de auto. Wil je me dan ergens bellen? 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 11 okt. 2021 om 21:51 heeft @minlnv.nl> het 
volgende geschreven: 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 09:17 
Aan: @minienw.nl';  
CC:  
Onderwerp: Schiphol en Lelystad 

Dag heren, 

Ik heb zoals gister besproken net met  gebeld en haar overgebracht dat we graag de 
stukken die afgelopen maandag zijn besproken op schrift ontvangen om ze zo beter te kunnen 
bestuderen en volgende week een zinvol gesprek te kunnen voeren.  neemt dit mee terug naar 

het team. Ze meldde me ook dat maandag was afgesproken dat er over twee weken weer een 
technisch overleg zou zijn en vroeg zich af of het overleg dat nu voor 4 november staat niet beter kan 
worden verplaatst naar ná dat tweede technisch overleg. Ik heb daar op aangegeven dat ik het vooral 
belangrijk vind dat we op een punt komen waarop we het met elkaar eens zijn over de feiten en 

conclusies kunnen gaan trekken.  gaat nu een overleg in met haar team en koppelt later 
vanochtend terug. 

Verder meldde ze dat Lelystad het gesprek met ons aan wil gaan over legalisering van de melding. Ik 
heb aangegeven dat wij daar pas een definitieve beoordeling van maken als de regeling met daarin de 
criteria voor verificatie definitief is vastgesteld. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 09:45 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

Beste allebei, 

Zie de onderstaande discussie. Het is dus niet de bedoeling om te checken of de destijds gehanteerde 
invoergegevens klopte en of daarmee werd voldaan aan onderdeel a van het concept art. 2.8b (a. voor 
het project gold een meldingsplicht op grond van artikel 8 van de Regeling programmatische aanpak 

stikstof zoals dat luidde tot 1 januari 2017 of artikel 2.7 van de Regeling natuurbescherming zoals dat 
luidde op 28 mei 2019). Het is alleen relevant of sprake is van een substantiële afwijking (f. als het 
project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer 
stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dan het 

gemelde project). 

Hartelijke groet, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 08:28 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

Mooi, dank! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 28 oktober 2021 19:28 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

Ha, 

Van het BG heb ik ook begrepen dat ze hun oordeel op sub f willen baseren. En ik volg ook niet goed 

(met de BO-afspraken in het achterhoofd) hoe dat met a te rijmen valt. Oorspronkelijk was daarvan 

het beeld dat dat over meldingsplichtige sectoren ging. Er zullen ook breder best een hoop meldingen 
worden gelegaliseerd die misschien eigenlijk wel niet onder de vrijstelling vielen.  

Dus volgens mij gaat er dan zo niks mis      

Groet, 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 16:53 
Aan: @minlnv.nl> 
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CC: @minezk.nl>;  
@minlnv.nl> 

Onderwerp: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 
 
Ho , 
Willen jullie hiernaar kijken mhoo Lelystad? Mijn redenering is steeds geweest dat LA niet voldoet aan 
concept-art. 2.8b lid 1 onder a Rnb: voor dat project gold geen meldingsplicht omdat het project niet 
onder de vrijstelling viel. Alternatief is voorwaarde f (substantiële afwijking). Als we meegaan met 

 lijn, sluiten we dan de route via voorwaarde a uit? 
Groet, 

 

 

Van: @bij12.nl>  
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 15:44 
Aan: @minezk.nl>;  

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

CC: @minezk.nl>; @ipo.nl>;  
@bij12.nl>; @minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: 20211025 Verificatiecriteria website 
 
Hallo  en anderen, 
 
Ik heb even navraag gedaan bij  en . Wij vinden het niet wenselijk om dit alsnog toe te voegen 
aan de verificatiecriteria. Punten ter overweging:  
 

- Wanneer we noot 3 “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” wijzigen in  “Op 
basis van de destijds gehanteerde invoergegevens, mits ze toen juist waren”, wekken we de 
indruk dat we de invoergegevens van alle PAS-meldingen op juistheid controleren. Dit zal lang 
niet in alle gevallen mogelijk zijn, en dit kunnen we dus niet waarmaken. En zouden we daarom 
niet op moeten nemen. 

- Stel, we zien wel dat de invoergegevens niet juist zijn, dan kunnen we niet meer controleren of 
de depositie van het gemelde project met de juiste invoergegevens nog steeds meldingsplichtig 
was. We kunnen immers niet meer terug naar de versie van AERIUS Calculator van toen. De 
depositie van toen bepalen o.b.v. de huidige versie van AERIUS calculator is gebaseerd op een 
aantal aannames, wat onvoldoende juridische basis biedt om deze PAS-melders af te wijzen 
(zoals we weten n.a.v. de discussie van de handleiding van het rivm).  

- Om dan maar alle PAS-meldingen met onjuiste invoergegevens (zonder deze depositiecheck) af 
te wijzen gaat te ver. Veel PAS-meldingen zijn immers niet gecontroleerd, en veel PAS-melders 
hebben daarom ook niet de kans gekregen de fout te herstellen. Dit past zeker niet in de 
ruimhartige benadering die ook vanuit de minister is gewenst. 

- Het is uiteraard niet wenselijk om PAS-meldingen te legaliseren waarbij het overduidelijk is dat 
de invoergegevens op zo’n manier zijn aangepast om onder de grenswaarde te blijven. Als er 
echt gekke dingen zijn gedaan om naar een getal toe te rekenen, dan is hier zeer waarschijnlijk 
sprake van een niet-toegestane afwijking t.o.v. de PAS-melding en kan deze PAS-melding op die 
grond worden uitgesloten van legalisatie.  

   
Groeten, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 14:53 
Aan: @bij12.nl>;  

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

CC: @minezk.nl>; @ipo.nl>;  
@bij12.nl>; @minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: 20211025 Verificatiecriteria website 
 
Hi  
 

Ik dacht te begrijpen dat de LNV vergunningverleners wel achteraf (kunnen) controleren of de destijds 
gebruikte invoergegevens juist zijn. Het lijkt me wel van belang dat we hier op dezelfde manier mee 
om gaan.  
 

Hartelijke groet, 
 

 

Van: @bij12.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 oktober 2021 15:24 
Aan: @minezk.nl>;  

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

CC: @minezk.nl>; @ipo.nl>;  
@bij12.nl> 

Onderwerp: RE: 20211025 Verificatiecriteria website 
 
Dag allen, 
Vraag me af of dit zo bedoeld en afgesproken is. In de verificatiecriteria waarover eerder is besloten 
stond in de tekst: “Het bevoegd gezag verifieert of de toenmalig ingevoerde gegevens nog juist zijn. 

Enkel meldingen met juiste en dus zo nodig geactualiseerde invoergegevens, kunnen legaal gehouden 
worden.” En er wordt verwezen naar dezelfde voetnoot als hieronder.  
 
In de huidige checklist is geen controle opgenomen of de invoergegevens van de 
projecteffectberekening die destijds bij de PAS-melding zat klopt. Alleen of de nieuwe berekeningen 

juist zijn.  
Het vraagt ook veel inzicht van de vergunningverleners in de uitgangspunten die destijds golden. 
Bovendien kan je nu niet meer testen of het project met de juiste invoergegevens wel onder de grens 
van 1,00 mol had gezeten. We kunnen immers niet meer gebruik maken van de versie van AERIUS 

Calculator die destijds gold. Ook zal er bezwaar zijn vanuit de provincies om PAS-melders nu af te 
wijzen op grond van de oude berekening, omdat de berekeningen destijds veelal niet werden 
gecontroleerd.  

 
Tegelijkertijd begrijp ik de wens om PAS-melders af te wijzen die overduidelijk de gegevens fout 
hebben ingevoerd om niet vergunningplichtig te zijn.  
 
Maar het lijkt me dat hierover eerder is gesproken en dat  inderdaad hiervan weer meet. Anders 
vraag ik even naar bij de provinciale medewerkers die er destijds bij betrokken waren.  

 
Je opmerking over de interimmers neem ik mee  Ik zal de definitie toevoegen. 
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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. 



Van:  
Verzonden: maandag 1 november 2021 15:59 
Aan:  
Onderwerp: FW: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T 070-379 6826 
M 06 52 41 26 71 
L.denHartog@minlnv.nl

Secretariaat: nvlg@minezk.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 09:45 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 08:29 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: Wijziging toezegging. ID5137 

Ik heb de motie-Vestering op DG S laten zetten, omdat die motie niet gaat over de verificatie van de 
melding, maar over toedeling van ruimte. En over dat laatste gaat DG S, niet NVLG. 

Groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 2 nov. 2021 om 08:19 heeft @minlnv.nl> 
het volgende geschreven: 

Goedemorgen  en 

Datum TK-brief stavaza luchthavens in Delphi (zie hieronder) is 1 februari 2022. Ik heb 
geen Delphimelding gezien van het stemadvies van de minister over de motie-
Vestering (geen stikstofdepositieruimte vervallen PAS-melding Lelystad Airport). De 
minister heeft gezegd de Kamer te zullen informeren over de uitkomst van het 
verificatie-/legalisatieproces. Misschien is die naar DGS gegaan…

Met vriendelijke groet,

Bereikbaar van maandag t/m donderdag.  
Op vrijdagen werk ik niet.  
...................................................................................
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag
D-passage, 4e etage
...................................................................................
T 
M 

@minlnv.nl

Onze besluiten zijn vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/

Van: @minez.nl>  
Verzonden: maandag 1 november 2021 13:32 
Aan: @minezk.nl>;  

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

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

Onderwerp: Wijziging toezegging. ID5137 
  
Geachte mevrouw/heer, 
 
De (medebetrokken) directie of einddatum is gewijzigd bij de toezegging met als 
onderwerp "Zodra er duidelijkheid is over de beoordeling van de vergunningaanvragen 
van luchthavens informeert de minister van LNV de Tweede Kamer hierover.. 
 
U kunt de wijzigingen bekijken door in Delphi te zoeken in de module "Toezeggingen" 
met het nummer 5137 of door op onderstaande link te klikken. 
 
Verzoek voor de parlementair contactpersoon: Wilt u in het geval van een gewijzgde 
directie een medewerker kiezen bij dit stuk? 
 
link naar detailrapport. 
 
Met vriendelijke groet,  
Delphi  
 
 
Dit is een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht. Het afzenderadres kan niet 
worden gebruikt voor verdere mailwisseling.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw secretariaat.  

5.1.2.e 5.1.2.e



Van:  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 14:01 
Aan:  
Onderwerp: RE: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

Niets aan de hand lees ik. 

De sub f) ‘substantiele afwijking’ wordt gewoon onderkend als grond voor het niet positief adviseren in 
de verificatieprocedure. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 1 november 2021 15:59 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 29 oktober 2021 09:45 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

11
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2 e

5.1.2 e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 17:24 
Aan:  
Onderwerp: RE: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 

Klopt. En die moeten we dus strak kunnen onderbouwen. Huidige onderbouwing steunt nog op meer 
punten, en die moet dus worden aangepast. 

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T 070-379 6826 
M 06 52 41 26 71 
L.denHartog@minlnv.nl

Secretariaat: nvlg@minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 november 2021 14:01 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: “Op basis van de destijds gehanteerde invoergegevens” 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 15:11 
Aan:  

 
CC:  
Onderwerp: traject legalisatie meldingen 

Hallo ,  en , 

Zojuist telefonisch van DGS ( ) vernomen dat de aangepaste Regeling 

natuurbescherming met de verificatiecriteria begin december wordt gepubliceerd. Omdat op 

dat moment pas de criteria formeel zijn vastgesteld kunnen we dus ook pas daarna de 

melders formeel uitsluitsel geven over de uitkomst van de verificatie. Dit betekent m.i. ook 

dat we kennelijk toch iets meer tijd hebben dan we dachten. 

Vooralsnog heb ik alvast een voorzet voor een brief gedaan voor LA. Zie hiervoor de 

betreffende map op de T-schijf (T:\KD4\NVLG\nb_wet\Legalisatie PAS-meldingen\Lelystad 

Airport\Behandeling aanvraag). 

Ik heb deze brief (m.n. de bewust erg beknopt geformuleerde motivering) nog niet met 

Anoek kunnen kortsluiten op juridische houdbaarheid/aanvechtbaarheid. 

Er is overigens (nog) geen standaardbrief voor meldingen met een negatieve verificatie. Dit 

vanwege een eventueel noodzakelijke clausule voor rechtsbescherming. Ik denk dat dit 

samenhangt met ontstane onzekerheid over de status van de brief (wel/geen besluit van 

een bestuursorgaan). 

Ik denk dat meldingen met een positieve verificatie vooralsnog alleen een standaardbrief 

kunnen krijgen met het format ‘vergunning aanvragen na wachten op ruimte’. Het is me 

overigens nog volstrekt onduidelijk hoe de processen en procedures na het versturen van de 

verificatie-uitkomsten verder gaan lopen en wie straks voor welke stappen in het 

legalisatieproces verantwoordelijk is. Ook  kon me vanmiddag hierover niet verder 

informeren. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 08:29 
Aan:  

 
CC:  
Onderwerp: RE: traject legalisatie meldingen 

Dag  

Dank voor de update. Over je laatste punt  over het verdere proces: gaat DG S daar wel verder 
achteraan, of moet ik een balletje opgooien hogerop bij DG S? 

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 november 2021 15:11 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: traject legalisatie meldingen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 09:48 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: traject legalisatie meldingen 

Hoi , 

Ik heb de indruk dat er wel aan wordt gewerkt, maar mijn beleving (die kan echter ook onjuist zijn) is 
dat e.e.a. helemaal wordt afgestemd op afhandeling bij en door de provincies. 
Ergens logisch omdat wij maar een paar meldingen afhandelen en zij een paar duizend, maar als wij 

niet of niet goed zijn aangehaakt is er een paar meldingen met een probleem (in ieder geval de 2 die 
positief geverifieerd kunnen worden). Op dit moment heb ik geen enkel idee op welke wijze ik straks 
kan controleren of er wel/geen ruimte vrijkomt voor deze projecten en hoe zich dat verhoudt tot de 
projecten die door de provincie worden afgehandeld. Lijkt me wel een aandachtspunt voor DGS. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 08:29 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: traject legalisatie meldingen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 12:24 
Aan:  

 
CC:  
Onderwerp: RE: traject legalisatie meldingen 

Dag , 

Dan maak ik ‘m toch even scherp: wil je dat ik dit onder de aandacht breng bij DG S? 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 09:48 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: traject legalisatie meldingen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 10 november 2021 12:34 
Aan:  
Onderwerp: Re: traject legalisatie meldingen 

Hoi  

Uhhhm ……… JA!  

Groeten, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 10 nov. 2021 om 12:24 heeft @minlnv.nl> 
het volgende geschreven: 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 12 november 2021 13:22 
Aan:  
Onderwerp: FW: traject legalisatie meldingen 

Dag , 

Ik krijg vanuit de medewerker die zich bij mij bezighoudt met de legalisatie van de (paar) meldingen 
van LNV dat hij niet helemaal grip heeft op het proces. Zie voor de transparantie hieronder zijn 

signaal. Zouden jullie hem gestructureerd kunnen bijpraten/meer kunnen aanhaken? 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 10 november 2021 12:34 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Re: traject legalisatie meldingen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:44 
Aan:  
Onderwerp: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 

Hallo , 

Er wordt nu gedacht over een geschillencommissie voor de afgewezen PAS-melders? Tja, 

leuk bedacht, maar het roept bij mij héél veel vragen op:  

Hoe past dat juridisch in de AWB?  

Wat is het verschil met een gewone bezwaarprocedure? 

Wie gaan daar in zitten?  

Welke kwalificaties hebben die mensen? 

Hoe onafhankelijk zijn die mensen?  

Zijn de uitkomsten en overwegingen openbaar (of wil men dat nu juist niet)?  

Is er een eventuele vervolgprocedure mogelijk (zoals beroep na bezwaar)?  

Hoe groot is het risico op (m.i. ongewenste) politieke/bestuurlijke afwegingen in die 

commissie?  

Hoe lang duurt het voordat die procedure met geschillencommissie is vormgegeven en die 

commissie is samengesteld? En ook: wie beslist daarover? 

Is er ook een afweging gemaakt m.b.t. hoe dit bij belanghebbenden (melders en anti-

stikstof organisaties) overkomt? 

Eigenlijk vind ik het niet acceptabel dat er met de AWB in de hand niet duidelijk gemaakt 

kan worden of dit wel/geen besluit is in de zin van de AWB en welke reguliere procedure 

daarbij hoort. Brevet van onvermogen? Of spelen er op de achtergrond (beleids-)belangen 

mee, of vermeende juridische doorwerkingen, die niet bij iedereen bekend zijn?  

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:51 
Aan:  
Onderwerp: RE: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 

Dag  

Dank voor je opmerkingen. Ik heb het stuk nog niet gelezen, maar ik begreep eerder van DG S dat 
provincies niet willen dat de uitkomst van de verificatieprocedure een besluit zou zijn dat open zou 

staan voor bezwaar en beroep. Ik heb toen aangegeven dat mij dat juist wel belangrijk lijkt. 

Je bezwaren hieronder klinken mij logisch in de oren, ik neem ze mee naar de stuurgroep. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:44 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 
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Van:  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:02 
Aan:  
Onderwerp: RE: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 

Hoi  

Is er een stuk? Waar? Dan heb ik waarschijnlijk een van de mails nog niet goed genoeg bekeken. 

Dat de provincies er zo min mogelijk ‘gedoe’ van willen hebben (ik schat in vooral door de mogelijke 
duur van procedures) kan ik heel goed begrijpen, maar de AWB is wat mij betreft duidelijk genoeg 
over wat wel/geen besluit is en welke procedures daar bij horen. Persoonlijk vind ik formele bezwaar- 
en beroepsprocedures ook niet echt fantastisch, maar horen die er gewoon bij. Wat mij betreft gewoon 
de AWB toepassen. Tot nu toe hebben ‘creatieve oplossingen’ in het stikstofdossier alleen maar tot 
méér problemen geleid. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 10:51 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 
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Van:  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:40 
Aan:  
Onderwerp: RE: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 

Dag , 

Ik ging ervan uit dat je je punt over een geschillencommissie uit een stuk haalde, gezien de manier 
waarop je het formuleerde. Maar er is inderdaad geen stuk over. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:02 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: stuurgroep meldingen, geschillencommissie? 
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Van:  
Verzonden: woensdag 24 november 2021 18:15 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Input DG-overleg stikstof 

Dag  

Morgen heb je DG-overleg stikstof. Omdat ik vorige week nog zelf bij het directeurenoverleg was, zet 
ik voor de laatste keer zelf iets op de mail voor het DG-overleg. In toekomstige gevallen regelt  dit. 

• Concept-BO-agenda:
o Hoef je niets mee. Vraag is nog wel of het BO doorgaat, want de agenda wordt steeds

dunner.

• PAS-melders en meldingsvrije activiteiten:
o Kun je mee instemmen.
o Ter info: ambtelijk zijn we zo goed als klaar met de verificatie van ‘onze’ meldingen.

We wachten met het bekendmaken van de uitkomsten tot de regeling gepubliceerd is.
Specifiek mbt Lelystad is natuurlijk nog de vraag of daar iets over in regeerakkoord
staat.

• Tussenbalans extern salderen met dierrechten:
o Kun je mee instemmen. Gaf geen wezenlijke discussie in directeurenoverleg.

• Stand van zaken stikstofbanken:

o Kun je mee instemmen.
o Hier moet nog het nodige juridisch uitgewerkt worden, maar het stuk betreft een stand

van zaken, geen besluitvorming.
• Besluitvormingsproces programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSN):

o Je kunt instemmen met wat er ligt.
o Mogelijk word je gevraagd naar de verankering van de PAS-herstelmaatregelen. Dit

nav een ambtelijk gesprek tussen ons en DG S. Daar kun je desgevraagd aangeven dat

wij nog bezien hoe we die nadere verankering kunnen koppelen aan programma
Natuur. Koppeling aan PSN is niet nodig.

o Mijn inziens is het belangrijk dat er een uitvoeringsplicht voor provincies voor de
natuurdoelanalyses (NDA’s) komt. Dit onderwerp komt nog separaat terug in
gesprekken met IPO en het directeurenoverleg. Het is mijns inziens noodzakelijk dat er
een uitvoeringsplicht komt, omdat de NDA’s cruciaal zijn voor de totale aanpak en de
uniforme uitvoering ervan adequaat moet zijn geborgd.

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 09:53 
Aan:  
Onderwerp: FW: Annotatie DG-overleg Schiphol 

Van:   
Verzonden: donderdag 25 november 2021 18:32 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Annotatie DG-overleg Schiphol 

Ha , 

Zie hieronder de annotatie voor het DG-overleg Schiphol morgen. Deze ziet op de documenten over 
stikstof. We hebben geen input voor de sporen juridisch en geluid. 

Fijne avond! 

Groet, 
 

Annotatie DG-overleg Schiphol 
- IenW heeft de opdracht gekregen om (samen met onder meer LNV) uit te werken hoe de

vergunningssituatie van Schiphol op orde gebracht kan worden.
- Er is al aan IenW meegegeven dat de mogelijkheden voor stikstofruimte vanuit het Rijk

beperkt zijn. We verwijzen in dat kader naar de ontwikkelreserve – die pas over een paar jaar
effect sorteert, en waarvoor nog politieke besluitvorming nodig is ten aanzien van de doelen.

- We ontwikkelen een lijn op de vraag over of restruimte van boerderijen die Schiphol opkoopt in
het SSRS kan worden gevoegd. Na een korte verkenning met onder meer (team)  lijkt het
antwoord ‘nee’ te worden. Zodoende is het fijn om daar niet te veel perspectief te schetsen.

Binnenkort komt de lijn met overwegingen jouw kant op.
- Je kunt de verwachtingen managen door aan te geven dat er meer partijen zijn die staan te

springen om stikstofruimte, zoals het havenbedrijf Rotterdam. Politieke urgentie kan niet een-
op-een leiden tot het vrijkomen van ruimte.

- Ten aanzien van de meegestuurde presentatie kun je aangeven:

o Slide 4: Een generieke snelheidsmaatregel ten behoeve van één privaat bedrijf ligt
vanuit politiek oogpunt niet voor de hand. Ook vanuit de techniek

(passende/ecologisch beoordeling) vraagt dit nog veel uitzoekwerk. Twijfelachtig of
deze maatregel echt ingezet kan worden.

o Slide 7: Hier lijkt DGS een grotere rol te worden toegedicht dan  en ik hebben
afgesproken. Wat ons betreft is de rolverdeling dat IenW vanuit rol als
probleemeigenaar verantwoordelijk is voor de notities. Wij denken uiteraard mee en

leveren input om IenW te faciliteren.
o Slide 8: in het verlengde van de opmerking bij punt 4 lijkt het niet voorstelbaar dat op

het BWO van 7 december uitgewerkt en ingestemd kan worden met een
snelheidsmaatregel ten gunste van project Schiphol. Overige beslispunten lijken ook
ambitieus, maar we laten ons graag verrassen!

Met hartelijke groeten, 
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…………………………………………………………………… 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag 
…………………………………………………………………… 
M  

@minlnv.nl 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 12:08 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Bestanden gereserveerde ontwikkelingsruimte luchtvaart 
Bijlagen: Schermafbeelding 2021-12-03 om 10.47.59.png; Schermafbeelding 2021-12-

03 om 10.48.14.png; Schermafbeelding 2021-12-03 om 10.48.21.png; 
Schermafbeelding 2021-12-03 om 10.48.06.png 

Dag , , 

Zie hieronder vragen van EenVandaag, n.a.v. de zaak over de bestanden deze week. 

Overigens heeft Omroep Flevoland hierover ook een wat ronkend artikel geplaatst: Omroep Flevoland - 
Nieuws - "Minister LNV geeft stikstofgegevens Lelystad Airport gewoon niet" 

Zijn deze vragen te beantwoorden (ook omdat uitspraak nog moet volgen)? Heb de journalist laten 
weten dat dat vandaag niet meer zal zijn. SATL en EenVandaag trekken nauw samen op en er zit veel 
kennis – maar dat weten jullie… 

Dank en groet! 

 
 

........................................................................ 
Directie Communicatie 
Ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
........................................................................ 
T:  
E: @minlnv.nl  
www.rijksoverheid.nl/lnv 

Van: @eenvandaag.nl>  
Verzonden: vrijdag 3 december 2021 11:39 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Bestanden gereserveerde ontwikkelingsruimte luchtvaart 

Beste  

Het ministerie van LNV stond gisteren bij de Raad van State tegenover SATL inzake de afwikkeling van 
een Wob-verzoek over in- en uitvoerbestanden van de gereserveerde ontwikkelingsruimte voor de 
luchtvaart onder het PAS.  Het ministerie heeft diverse bestanden aangeleverd maar uit reconstructie en 
berekeningen uitgevoerd door SATL en bij SATL betrokken deskundigen blijkt dat dit niet de juiste 
bestanden kunnen zijn.  
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Ik heb daar een aantal vragen over.  
 
Op 6 oktober 2021 heeft SATL een invoerbestand ontvangen, waarmee de gereserveerde 
ontwikkelingsruimte voor de luchtvaart zou zijn berekend. 
 
Daarnaast heeft SATL 2 uitvoerbestanden ontvangen, die zouden 'matchen' met dit invoerbestand. De 
eerste in mei 2020. En afgelopen dinsdag is opnieuw een uitvoerbestand verstrekt. SATL heeft aan de 
hand van al deze bestanden herberekeningen en visualisaties gemaakt.  
 
In de bijlagen de 4 visualisaties in Aerius die door SATL zijn gemaakt.  
 
Nummer 1 betreft de depositietoename volgens het uitvoerbestand uit mei 2020. 
Nummer 2 betreft de depositietoename volgens het invoerbestand van 6 oktober 2021 - MET 
warmteinhoud, zoals ook volgt uit het bestand 
Nummer 3 betreft de depositietoename volgens het invoerbestand van 6 oktober 2021 - ZONDER 
warmteinhoud, dus afwijkend van het bestand 
Nummer 4 betreft de depositietoename volgens het afgelopen dinsdag (30 november) verstrekte 
uitvoerbestand 
 
Figuur 2 wijkt duidelijk af van de andere visualisaties. Hier is gerekend met een warmteinhoud, conform 
het verstrekte invoerbestand.  
 
Toch wijkt de depositie af van de 2 verschillende uitvoerbestanden die zijn verstrekt.  
 
Mijn vragen: 
- Onderkennen jullie dat het invoerbestand met warmteinhoud niet correspondeert met de 
uitvoerbestanden? Kunnen jullie dit verklaren?  
- Hoe is te verklaren dat met een berekening zonder warmteinhoud de depositie van de 
uitvoerbestanden wél kan worden gereconstrueerd?  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Van:  
Verzonden: maandag 13 december 2021 12:45 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Commissiebrief over inzetbaarheid stikstofruimte 
Bijlagen: 2021D47385+brief+derde+-+bijlage.pdf; 

2021D47385+Juridische+houdbaarheid+aanpak+stikstof+en+ontwikkelingsrui
mte.pdf 

Dag  

In vervolg op ons gesprek vanochtend met Greenpeace – de vaste commissie LNV heeft ook verzocht 
om een reactie op de vijf juridische voorwaarden die zij ons hebben toegezonden. Ik besprak met  
dat wij wel in de lead konden zijn met beantwoording met uiteraard jullie nauwe betrokkenheid – is 

dat ook ok voor jou? Mijn idee was om de annotatie voor het gesprek van vanochtend ook als 
blauwdruk voor beantwoording te gebruiken. 

Hoor graag of je je hier in kunt vinden, 

Hartelijke groet, 

  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 8 december 2021 11:09 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

Onderwerp: Commissiebrief over inzetbaarheid stikstofruimte 

Dag allen, 

Zie bijgaand een commissiebrief over de bijlage. Verzoek is om hier een reactie op te geven. Wie kan 
ik in delphi registreren als behandelaar? 

Met hartelijke groeten, 

 
 

 

…………………………………………………………………… 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag 
…………………………………………………………………… 
M  

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: maandag 13 december 2021 12:49 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Commissiebrief over inzetbaarheid stikstofruimte 

Dag , 

Dat lijkt mij ok, maar  (cc) gaat daar nu  over. Wil je hem dus aangehaakt houden? 

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 13 december 2021 12:45 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Commissiebrief over inzetbaarheid stikstofruimte 
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Van:  
Verzonden: maandag 13 december 2021 18:09 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Verificatie meldingen 

Dag  

Ik werd net gebeld door  van DG S. DG S is in een intensief gesprek met provincies 
over of een negatieve verificatie van een melding een besluit is in de zin van de Awb dat open staat 
voor bezwaar en beroep. Provincies zijn stevig van mening dat dat niet zo is. Ik ben geen jurist, maar 

ik ben van mening dat een dergelijke negatieve verificatie wel open zou moeten staan voor bezwaar en 
beroep. 

DG S en provincies zitten in een patstelling. Idee is hieruit te breken door jurisprudentie te gaan 

ontlokken, door bij een negatieve verificatie en een ongelukkige melder een bezwaar niet ontvankelijk 
te verklaren, en zo te ontlokken dat die melder alsnog naar de rechter stapt. DG S vindt Lelystad hier 
een ideale kandidaat voor, omdat die (tenzij het regeerakkoord iets compleet anders zegt) 

hoogstwaarschijnlijk een negatieve melding zal willen aanvechten. 

Ik vind dit geen gek idee, maar ik heb tegen  gezegd dat ze dit vooral ook met jou moet 
bespreken. Ze gaat je dus bellen hierover. 

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 14 december 2021 10:22 
Aan:  
Onderwerp: RE: Verificatie meldingen 

Hoi  en  

Jurisprudentie uitlokken lijkt me op zich prima, al vind ik het persoonlijk een zwaktebod dat we er met 
de provincies niet uitkomen. 

Zo onduidelijk lijkt de AWB me nu ook weer niet. Naar mijn persoonlijke mening zou het een brief mét 
b&b-procedure moeten zijn. 

Ik vraag me alleen af hoe DGS het dan wil aanvliegen: een brief versturen mét b&b-clausule of juist 
zónder? Een bezwaar niet-ontvankelijk verklaren (en op welke gronden dan?) hoeft niet meteen tot 
een duidelijke uitspraak van de rechter te leiden waar we procedureel mee verder kunnen. Je bent dan 

ook afhankelijk van de, nu nog onbekende (!), bezwaargronden van LA. Mij lijkt het dan handiger om 

juist géén bezwaarmogelijkheid op te nemen. De basisvraag voor de rechter is dan meteen of een 
dergelijke brief een besluit is volgens de AWB of niet. Maar dan moet er voor LA wel een reden zijn om 
naar de rechter te stappen. En dat kan niet de pure verificatie-uitkomst zijn of de onderbouwing 
daarvan. Die moet overeind blijven. 

Eigenlijk wil ik dus graag vooraf weten hoe DGS dat uitlokken van jurisprudentie precies voor zich ziet, 
vooral om het gewenste resultaat te krijgen (is zo’n brief met verificatieresultaat een besluit of niet). 

Ik pas, bij voorkeur met een beetje juridische hulp, de brief met de verificatie-uitslag daar dan wel op 
aan. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 13 december 2021 18:09 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Verificatie meldingen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 15 december 2021 09:39 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Politieke actualiteiten vanuit Natuur eerste halfjaar 2022 

Dag , 

Je vroeg om een lijstje van wat er (mogelijk) aan politiek gevoelige zaken vanuit Natuur speelt in de 
eerste helft van 2022. In het kort MT (inclusief ) hebben we het volgende benoemd: 

• Vergunning Schiphol

• Vergunning Lelystad (tenzij regeerakkoord zegt dat Lelystad niet open gaat)
• Maatregel gerichte opkoop
• Nationale parken
• Actualisatie N2000 doelensysteem en resterende aanwijzingen gebieden

• Sluiten van de jacht volgend jachtseizoen op haas, konijn, duif en wilde eend (niet op fazant)
• CBD
• EBS: 10%-doelstelling en natuurherstelwet

• Gedragscodes
• Ad hoc het dier van de week
• Gasboring Ternaard
• Beleidskader Wadden
• Beheerautoriteit Wadden
• Sluiting gebieden Waddenzee vanwege Viswad

• Garnalenvisie
• Natuurcompensatie Voordelta

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:25 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Planning verdere behandeling vergunningaanvraag Schiphol 
Bijlagen: 211215 concept masterplanning Schiphol Lelystad (TTS).pdf; Aanpak 

gebiedsagenda regio Schiphol 16-12.pdf; 5. Matrix Stikstof versie 6-12-
2021.docx 

Dag , 

Hieronder de korte annotatie voor het DG-overleg Schiphol van vrijdag 17 december 2021. 
Behalve de door ons opgestelde planning voor de Wnb-vergunning worden voor zover mij nu bekend 
twee stukken geagendeerd. Ik ga hieronder ook kort op het werkproces in.  

Jouw vraag hoe zeker wij zijn van gefaseerde vergunningverlening: WJZ denkt dat het mogelijk is, maar 
niet op de manier als in variant A in de meegezonden matrix (mogelijk wordt die nog aan de agenda 
toegevoegd ook). Ik wil die variant niet gaan weerleggen hier, maar heb in de planning inhoudelijk 
aangegeven waar WJZ dan aan denkt. De idee van WJZ is een concretisering van variant A, maar wel een 
concretisering die meer perspectief biedt op juridische houdbaarheid cf. de jurisprudentielijn. Goed als je 
daarbij wel de nodige slagen om de arm houdt, want we moeten het nog goed uit zoeken met de 
Landsadvocaat.  

Problematiek vijfde baan is prioritair wat mij betreft voor ons, maar we hebben daar anderen bij nodig 
voor de informatie. Kun je kijken of je daar een afspraak over kunt maken die SMART is? Ik denk dat we 
dit met WJZ en de Landsadvocaat moeten gaan bespreken tweede week januari: hoe wegen we 
gezondheid af tegen natuur binnen een wettelijk strikt toetsingskader voor natuurbescherming (sic) op 
het pad naar legalisering met een pakket maatregelen en zou handhaving op dit moment dan niet 
onevenredig zijn?   

Gebiedsagenda regio Schiphol (wordt waarschijnlijk geagendeerd) 
Het betreft een eerste conceptaanpak voor een gebiedsagenda Schiphol en is in overleg met de provincie 
Noord-Holland en BZK opgesteld. Voor de verschillende onderdelen van de gebiedsagenda zal de 
komende periode nader contact worden gelegd met de betrokken departementen en deels loopt dit 
natuurlijk al voor wat betreft stikstof en geluid.  
Met de provincie Noord-Holland is gesproken en de provincie heeft aan I&W een overzicht verstrekt van 
de onder meer 15 piekbelasters voor de industrie in de regio Schiphol. In dit stuk staat dat er een 
spoedaanpak stikstof moet komen en dat druk wordt gezet op verschillende maatregelen zoals 
elektrificatie.  

Opmerkingen: 
Volgens ambtelijk EZK zijn de door de industrie te nemen maatregelen al ingeboekt in een huidig pakket. 
Waar deze bedrijven zijn gelegen en wat het oplossend vermogen is, is mij onbekend. In welk pakket 
deze maatregelen passen is mij onduidelijk. Behalve dat de vraag naar de additionaliteit op de 
achtergrond speelt kan de vraag worden gesteld of deze maatregelen dan nog wel iets opleveren voor de 
vergunningprocedure voor Schiphol. De provincie Noord-Holland is in elk geval bereid om mee te 
denken.  
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Van DGLM begreep ik dat er voor het volgend BWO op 27 januari een beeld is van de stikstofopgave voor 
een vier-/vijfbanenstelsel ‘op hoofdlijnen’ (analyse Royal HaskoningDHV). In mei 2022 is er een precies 
beeld over de stikstofopgave voor een vier/vijfbanenstelsel en een pakket te nemen mitigerende 
maatregelen (met tijdspad).  Dit heb ik verwerkt in mijn eigen planning en hopelijk loopt dit samen met 
een beeld van de opgave op basis van berekeningen door Schiphol. Wat dit laatste betreft weten we nog 
niet zeker of begin mei voor Schiphol haalbaar is, al gesteld dat ze willen meewerken.  en ik spreken 
a.s. maandagmiddag met Schiphol. 
 
Masterplanning Schiphol en Lelystad Aiport 
Vanuit het regeerakkoord wordt volgens DGLM meegegeven dat onderzocht moet worden of de opening 
van Lelystad Airport kan bijdragen aan de verkleining van de problematiek van Schiphol, zowel wat 
betreft stikstof als geluid. 
Door Lelystad Airport met zijn eigen problematiek nu binnen het programma voor Schiphol te trekken 
wordt de taakuitvoering voor Schiphol veel gecompliceerder en wordt de weerstand groter terwijl juist 
werd gestreefd naar een maatschappelijke meer acceptabele aanpak voor Schiphol.   
 
Organisatie en samenwerking   

 zal als  gaan fungeren voor een op te zetten programmadirectie 
Schiphol bij IenW voor de duur van 2-3 jaar. Nog niet duidelijk is wanneer de programma-opdracht en 
een plan van aanpak gereed zullen zijn. Er zijn geluiden dat dit een interdepartementale moet worden.  
 
In het voorbereidend overleg vandaag werd interdepartementaal, ook van de kant van DGLM zelf, meer 
structuur en focus in wat anderen kunnen bijdragen aan de opgave voor de natuurvergunning, ieder met 
inachtneming van zijn eigen bevoegdheid. Nu is DGLM steeds de afzender van stukken, zijn die 
kwalitatief niet voldoende, komen die te laat en draait het proces steeds om het voeden van het DG- en 
het BWO hetgeen ten koste gaat van scherpte in en focus op de opdracht.   
 
Succes! 
 
Groet, 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
In aanvulling hierop zetten we in op een spoedaanpak op de stikstofuitstoot en –depositie van onder meer de 
vijftien piekbelasters voor de industrie in de regio. Er wordt maximale druk gezet op verschillende 
maatregelen, zoals verdere verduurzaming van bedrijven door bijvoorbeeld elektrificatie. Ook uitkoop of 
(tijdelijke) stillegging van activiteiten behoren tot de mogelijkheden. De stikstofruimte die hierdoor ontstaat 
kan voor meerdere opgaven in het gebied benut worden.  
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 12:11 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Planning verdere behandeling vergunningaanvraag Schiphol 
 
Dag  
 
Hierbij de gevraagde planning van het tijdspad voor de vergunning met de onderscheiden stappen. Ik 

heb de opmerkingen van hierin verwerkt.  
Na jouw reactie kan ik een definitieve versie opstellen.  

Ik neem aan dat deze van jouw account uitgaat naar . 
Bij het voorbereidend overleg zojuist bleek me dat er weinig stukken te verwachten zijn. Ik geef je 
vanmiddag een korte annotatie mee zonder de stukken van vanavond af te wachten.  
 
Groet,  
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Van:  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:52 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Planning verdere behandeling vergunningaanvraag Schiphol 

En dat noem je een korte annotatie.  Dank! 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 15:25 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Planning verdere behandeling vergunningaanvraag Schiphol 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en 

Van Raan over geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de 
uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 

Bijlagen: Verzoek+inzake+uitvoering+motie-
VesteringVan+Raan+(Kamerstuk+35600+nr.+65).pdf 

Deze brief is vandaag bij DGS binnengekomen. Moet in de eerste tas van 2022 zitten. Zit ook in 

separate Kamervragen, stuur ik je straks door. Willen we de lijn herhalen dat we verwijzen naar het 
bevoegd gezag dat bezig is met de verificatie?  

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Bereikbaar van maandag t/m donderdag.  
Op vrijdagen werk ik niet.  
................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 

D-passage, 4e etage
................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl 

Onze besluiten zijn vindbaar via: https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/ 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:37 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en Van Raan 
over geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 12:39 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en Van Raan 
over geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 

Hoi  en  
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Is deze voor DGNVLG of DGS? De motie ligt namelijk bij DGS (delphi 2725). 

 
Groet,  
 
 

 
 

 
 

M   
 
Ik werk dinsdag tot en met vrijdag. 

 

Van: @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 11:51 
Aan: @minezk.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minez.nl> 
Onderwerp: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en Van Raan over 
geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 
 
Geachte mevrouw/heer, 
 
Er is een nieuwe Commissiebrief aangemaakt voor uw directie met als onderwerp "Uitvoering motie van 
de leden Vestering en Van Raan over geen 
stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamerstuk 35 600, nr. 65)". 
 
Wilt u s.v.p. een beleidsmedewerker kiezen bij dit stuk?  
U kunt dit stuk vinden door te zoeken in de module "Commissiebrieven" met het nummer 7636 of door 
op onderstaande link te klikken. 
 
link naar detailrapport. 
 
Met vriendelijke groet,  
Delphi  
 
 
Dit is een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht. Het afzenderadres kan niet worden gebruikt 
voor verdere mailwisseling.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw secretariaat.  
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Secretariaat: @minezk.nl  

 
5.1.2 e



Van:  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:54 
Aan:  
CC: ) 
Onderwerp: RE: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en 

Van Raan over geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de 
uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 

Dag  

Volgens mij kunnen we op dit moment weinig anders. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 16 december 2021 17:42 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe Commissiebrief over "Uitvoering motie van de leden Vestering en Van Raan 
over geen<br>stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamer... 
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Van:  
Verzonden: maandag 20 december 2021 12:23 
Aan:  
Onderwerp: RE: Beantwoording vragen LA 

Hoi  

Ik ben bezig met een informatieve nota voor de (nieuwe) minister over de verificatie-uitkomst van de 
PAS-melding voor LA. 

Mogelijk heb ik daarbij de beantwoordingen van de diverse series kamervragen nodig en de motie (van 
wie?) over het niet beschikbaarstellen van ontwikkelruimte voor legalisering van de LA PAS-melding. 
Heb jij voor mij de betreffende kamerstuknummers? 

Als ik het met  en  over deze nota eens ben zal hij waarschijnlijk ook langs DGS (jou?) komen. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 30 september 2021 11:53 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Beantwoording vragen LA 

Ha ,  en  

Welkom terug van vakantie  

Zie bijgaand de documenten die ik zojuist in de domus-map van  heb gezet. De laatste slagen van 
de afstemming heb ik niet elke keer met jullie gedaan, dat zou voor jullie wel erg arbeidsintensief 

zijn       Maar wel heel fijn als jullie nog even heel kritisch kunnen meelezen op de uiteindelijke 

beantwoording. 

Zoals met  kortgesloten zijn de teksten over 13 november en 16 december afgestemd. Teksten 

over wettelijke kaders zijn er gelukkig uit.  

Hoor het graag! Altijd bereid om compromissen nader toe te lichten en te bezien of die voor jullie ook 
akkoord zijn. 

Met hartelijke groeten, 

 
 

 

…………………………………………………………………… 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73, 2500 EK, Den Haag 
…………………………………………………………………… 
M  

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: maandag 20 december 2021 13:04 
Aan:  
Onderwerp: verificatie PAS-melding LA en infonota voor minister 

Urgentie: Hoog 

Hallo , 

Ik heb voor de brief en de info-nota concepten in domus staan. 

Brief: 21319520 

Nota: 21319569 

Op basis van ons telefoon gesprek hierover had ik een beetje idee welk traject/tijdpad jij en 

 hier voor ogen hebben, maar bij het schrijven werd het me weer iets onduidelijker. 

Het gaat me vooral om de timing: wat vertellen we wanneer aan wie. Het moet natuurlijk 

wel procedureel correct verlopen, zeker ook naar LA toe. 

Vragen m.b.t. de brief: 

1. In het BIJ12/DGS-format staat nu nog een blok tekst over “indien u nog informatie

wil over deze brief” ….. Ik denk dat dit niet past bij een bezwaar/beroepsclausule.

Weglaten?

2. Afschrift van de brief naar I&M (zo ja naar wie)?

3. Hoe zit het met de timing van brief en nota en eventueel het informeren van de TK?

Ik neem aan dat we de brief eerst naar LA versturen?

Vragen m.b.t. de nota: 

1. Welke parafenroute?

2. Wat is het advies aan minister?

3. Wel/geen kamerstukken (kamervragen en motie) als bijlage bijvoegen?

En verder sowieso graag een kritische blik op beide conceptstukken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 16:55 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: Specifieker: politieke actualiteiten Natuur eerste helft 2021 

Dag  

Hieronder geef ik wat nadere duiding in de tijd van wat we als MT Natuur verwachten in de eerste helft 
van 2022. Het meest politiek gevoelig zijn de vergunningverlening voor de luchthavens en Ternaard. 
En ook de jacht en de EBS kunnen behoorlijk politiek gevoelig uitpakken. 

Specifieker over wat we wanneer verwachten: 

• Vergunning Schiphol => doorlopend dossier, permanent gevoelig, culminatie richting de
zomer, met eind januari het eerstvolgende BWO

• Vergunning Lelystad => bommetje begin 2022 in relatie tot legalisatie melding, daarna
afhankelijk van politiek te maken keuzes

• Maatregel gerichte opkoop => hernieuwde openstelling MGO 1 direct na jaarwisseling,
internetconsultatie en voorhang MGO-2/3 in Q1, openstelling rond 1 april

• Nationale parken => afronding evaluatie maart/april, besluitvorming over toekomst in najaar.
In eerste helft 2022 ook nader gesprek over aanvragen Van Gogh en Hollandse Duinen

• Actualisatie N2000 doelensysteem en resterende aanwijzingen gebieden => nog te plannen in
Q1 consultatie beleidskader doelwijziging. Mei/juni BO met hopelijk vaststelling beleidskaders
en dan richting Kamer. November (hopelijk) vaststelling strategisch plan

• Sluiten van de jacht volgend jachtseizoen op haas, konijn, duif en wilde eend (niet op fazant)
=> eindrapport over staat instandhouding komt eind januari. Concept wijst op ongunstige

staat voor zowel wilde eend, duif, konijn en haas. Dan moet direct ook ministeriële regeling
snel in gang gezet worden om tijdig voor het volgende jachtseizoen (afhankelijk van soort,

maar vroegste datum 15 augustus) de jacht tijdelijk te kunnen sluiten. Verwacht dus KV en
media aandacht begin februari 2022. Uitkomsten onderzoek zullen waarschijnlijk in twijfel
getrokken worden.

• CBD => de voorbereidende vergaderingen in januari 2022 in Geneve zijn uitgesteld. Groot
aantal landen uit het Zuiden willen alleen in fysieke bijeenkomsten besluiten nemen. Daarmee
is COP in China in april ook niet haalbaar. Nog niet formeel uitgesteld, maar wordt
waarschijnlijk najaar 2022.

• EBS: 10%-doelstelling en natuurherstelwet => maart publicatie natuurherstelwet

• Gedragscodes => Q1 presentatie bevindingen evaluatie met relevante bestuurders, daarna
richting Kamer

• Ad hoc het dier van de week => kan ieder moment opduiken

• Gasboring Ternaard => in maart besluitvorming voorzien

• Beleidskader Wadden => richting zomer beleidskader gereed

• Beheerautoriteit Wadden => vroeg in 2022 helderheid over vervolg

• Sluiting gebieden Waddenzee vanwege Viswad => privaatrechtelijke schriftelijke toestemming
is onvoldoende, kijken naar alternatieven (uitvoeringsregeling visserij, maart) of via
beleidskader wadden (rond zomer)

• Garnalenvisie => voor de zomer

• Natuurcompensatie Voordelta => eind Q1

Groet, ook namens de MT-collega’s, 
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............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage 
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl  
 
Secretariaat: @minezk.nl  

 

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2 e

5.1.2 e



Van:  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 10:44 
Aan:  
Onderwerp: Rnb en meldingen 

Urgentie: Hoog 

Hoi  

Wanneer wordt de gewijzigde Rnb met de verificatiecriteria voor de meldingenlegalisatie gepubliceerd? 
Voor zo ver ik weet is dat nog niet gebeurd. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 10:54 
Aan:  
Onderwerp: RE: Rnb en meldingen 

Hoi  

Bedankt voor het doorsturen. En een mooi 2022 gewenst! 

Groeten, 
 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 10 januari 2022 10:52 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Rnb en meldingen 
Urgentie: Hoog 

Hi  

Kun jij  helpen met het antwoord op zijn vraag? 

Hartelijke groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 10 januari 2022 10:44 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Rnb en meldingen 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 11:40 
Aan:  
Onderwerp: motie LA over niet toekennen depositieruimte 

Hallo  

Heb jij misschien de motie (en kenmerken daarvan) over het niet toekennen van depositieruimte voor 
legalisatie van de PAS-melding voor LA? 

Zo ja, zou je me die dan willen toesturen? Ik kan hem op de site van de TK niet vinden bij 

kamerstukken……….. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 12:07 
Aan:  
Onderwerp: RE: motie LA over niet toekennen depositieruimte 

Hierbij! 

Detail 2021D35743 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 11:40 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: motie LA over niet toekennen depositieruimte 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 13:12 
Aan:  
Onderwerp: RE: motie LA over niet toekennen depositieruimte 

Dank je! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 11 januari 2022 12:07 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: motie LA over niet toekennen depositieruimte 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 18 januari 2022 18:24 
Aan:  
Onderwerp: Nota minister 

Urgentie: Hoog 

Hoi  

Ik heb de nota voor de minister geheel herzien en alle opmerkingen verwerkt en daarna er 
uit verwijderd. 
Als je inhoudelijk nog opmerkingen hebt hoor ik het graag z.s.m. 

Hoe moet ik de parafenroute bij de nota invullen? Is het bijvoorbeeld nog steeds DG NVLG, 
ook al zit Visserij nu bij ergens anders, of wordt het nu DG NLG? 
En wie bij DGS in de parafenroute?  of een MT-lid daar (en zo ja, wie)? 

Parafenroute 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 

 

 DG NVLG 

 

 Natuur 

 

 

XXXXXXX 

Xxxxxx DGS 

BPZ 
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Van:  
Verzonden: donderdag 20 januari 2022 16:02 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: DOMUS-21319569-v19-Informatieve_Nota__Verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport 
Bijlagen: DOMUS-21319569-v19-Informatieve_Nota__Verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport.docx 

Dag  

Dank voor bijgaande nota.  

Hierin staat één opmerking opgenomen: 

• Is die al klaar? Wanneer wordt Lelystad geïnformeerd en is er tussen nu en dat moment nog

een moment waarop we de Kamerbrief tijdig voor kunnen leggen? Mijn voorstel is om nu al
een brief bij te voegen of op z’n minst aangeven wanneer MNenS die brief kan verwachten in
relatie tot wanneer dit aan Lelystad gemeld wordt. Verder lijkt het me ook goed als de MNenS
dit tijdig in de MR meldt.

Wil je hier een reactie op geven en waar nodig verwerken in de nota? 

Alvast bedankt, groet, 
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Warmte-inhoud 

• Ten aanzien van de warmte-inhoud gaat het om het in Aerius Calculator

invoeren van 43 MW in de melding ten opzichte van 0 MW in de te legaliseren

actuele situatie (én in de eerdere ingetrokken melding van 2016).

• In het kort is het effect van het invoeren van warmte-inhoud dat de

stikstofemissie in de berekening snel opstijgt, wordt ‘uitgesmeerd’ over

een groter oppervlak. Met lagere rekenuitkomsten tot gevolg. Concreet:

met de ingevoerde warmte-inhoud bleef de berekende depositie onder de

1 mol (de grens tussen melding en vergunning). Zonder warmte-inhoud in

te voeren is dit niet het geval.

• Ten tijde van de PAS was er voor vliegverkeer geen voorgeschreven

invoerinstructie in Aerius, maar waren er wel wetenschappelijke rapporten

beschikbaar waaruit kon worden opgemaakt dat het invoeren van warmte-

inhoud geen voor de hand liggende keuze was, met grote effecten op de

verspreiding en depositie van stikstof.

Verkeer 

• Ook de extra verkeersbewegingen die een project tot gevolg heeft op het

wegennet, zijn onderdeel van de projectbeoordeling. Met betrekking tot de

verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport zijn in de beoogde te

legaliseren situatie nu snelwegtrajecten opgenomen (zoals de A1 en A6 bij

het Naardermeer en de A27 tussen Utrecht en Flevoland) die geen

onderdeel uitmaakten van de ingediende PAS-melding.

• De situatie die nu gevraagd wordt te legaliseren geeft plaatselijk maximale

stikstoftoenames die ongeveer 2x (op de Veluwe) tot ruim 20x maal (op

het Naardermeer) zo groot zijn als berekend in de oorspronkelijke PAS-

melding. Op delen van het Naardermeer laat de geactualiseerde

berekening nu een depositie van meer dan 4 mol zien.

• De beide wijzigingen zijn naar aard en omvang niet anders te kwalificeren

dan ‘substantieel’. Datzelfde kan ook worden gezegd van het effect van

die wijzigingen op de berekende stikstofdepositie: een forse toename. De

indiener heeft in de stukken geen duidelijke verklaring geboden voor de

afwijkingen.

Wat betekent dit voor de vergunbaarheid van het project Lelystad Airport? 

• Het project Lelystad Airport (exploitatie 45.000 vluchten) kan niet worden

gelegaliseerd via het spoor van de meldingen. Voor legalisatie van c.q.

toestemmingsverlening voor de exploitatie van Lelystad Airport lijken geen

andere mogelijkheden beschikbaar dan alleen het opnieuw doorlopen van

de reguliere vergunningprocedures. Gezien de maatschappelijke

weerstand tegen Lelystad Airport zijn juridische procedures hierbij vrijwel

onontkoombaar.

• Op dit moment is er, los van het meldingentraject, een

vergunningaanvraag van Lelystad Airport in behandeling voor het huidige

klein vliegverkeer en 10.000 vluchten groot vliegverkeer.



Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:08 
Aan:  
Onderwerp: domusnummers stukken LA 

Hoi  

Informatieve nota aan minister: 21319569 
Concept brief aan LA: 21319520 

Concept brief aan Tweede Kamer: 22027517 > deze wil minister naar de MR van a.s. vrijdag 
(aanleveren vóór woensdag 12 uur). 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:26 
Aan:  
Onderwerp: RE: domusnummers stukken LA 

Het lukt toch om de kamerbrief te openen…. 

Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:22 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: domusnummers stukken LA 

Ik krijg geen stukken uit Domus, Ron. Kun je ze toch even via de mail versturen? 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:08 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: domusnummers stukken LA 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 09:27 
Aan:  
Onderwerp: Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-21319569-v22-Informatieve_Nota__Verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport.DOCX 

Voor de andere heb ik je leesrechten gegeven in domus. Deze is ‘meegenomen’ en kan ik de registratie 
en machtigingen niet aanpassen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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TER INFORMATIE 

Aan de Minister voor Natuur en Stikstof 

Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Auteur 

 

  

@minlnv.nl

Datum 

20 december 2021 

Kenmerk 

DGNVLG / 21319569 

BHM 22023894 

Kopie aan 

DGS 

Bijlage(n) 

1 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 

• Met het vervallen van het PAS in 2019, ontstond een situatie waarbij de

initiatiefnemers van meer dan 3000 projecten niet langer rechtszekerheid

hadden, omdat zij onder het PAS slechts een melding hoefden te doen.

Deze meldingen werden niet bekrachtigd door besluiten en zijn daardoor

niet in rechte vast komen te staan.

• Het kabinet kondigde in de brief ‘Problematiek rondom stikstof en PFAS’

van 13 november 2019 aan, deze initiatiefnemers te gaan ontzorgen door

een collectieve regeling te starten waarmee meldingen achteraf kunnen

worden gelegaliseerd. Hiertoe is een ministeriële regeling opgesteld, die

beschrijft onder welke condities en voorwaarden een melding opgenomen

kan worden in het legaliseringsprogramma. Deze regeling is op 10 januari

2022 gepubliceerd in de Staatscourant. In de Regeling is opgenomen dat

het bevoegd gezag verifieert of de melding van destijds nog steeds

overeenkomt met het nu te realiseren project.

• U bent bevoegd gezag voor een klein deel van de meer dan 3000

meldingen (slechts 4, waarvan 3 ingediend ter verificatie). De luchthaven

Lelystad Airport is er daar een van. Uw rol als bevoegd gezag wordt door

de ambtelijke organisatie in mandaat uitgevoerd. Vanzelfsprekend wordt

u, zoals nu, tijdig geïnformeerd wanneer besluiten politiek gevoelig zijn en

media-aandacht kunnen genereren.

Advies 

U kunt kennis nemen van de uitkomst van de verificatie van de PAS-melding van 

Lelystad Airport en de voorgenomen vervolgstappen. 
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Kenmerk 

DGNVLG / 21319569 Kernpunten 

• In het Legalisatieprogramma PAS-meldingen zijn de definitieve criteria 

voor legalisatie geformuleerd en daarna vastgelegd in de op 10 januari 2022 

gepubliceerde wijziging van de Regeling natuurbescherming. Elke PAS-

melding, zonder uitzondering, wordt hiermee op dezelfde manier beoordeeld. 

• De melding van Lelystad Airport blijkt aan de meeste criteria te voldoen, met 

uitzondering van artikel 2.8b criterium f. van de Regeling natuurbescherming: 

als het project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het 

gewijzigde project niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof 

gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• We hebben geconstateerd dat het voor legalisatie ingediende project Lelystad 

Airport met betrekking tot de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en verkeer 

aantrekkende werking substantieel afwijkt van de melding, waarbij er tevens 

sprake is van een aanzienlijke toename van stikstofdepositie. 

• De verificatie-uitkomst van de melding is derhalve negatief. Dit betekent dat 

de PAS-melding van Lelystad Airport niet in aanmerking komt voor legalisatie. 

• Lelystad Airport zal voor legalisatie via de reguliere weg een 

vergunningaanvraag moeten voorbereiden en zal zelf maatregelen moeten 

treffen die de stikstofdepositie tenietdoen. 

• De uitkomst van de verificatie zal door wnd. DG NVLG Donné Slangen eerst 

telefonisch aan Lelystad Airport en het ministerie van IenW kenbaar worden 

gemaakt.  

• U zal worden geadviseerd hoe en wanneer u het kabinet en de Kamer hierover 

informeert. 

• Lelystad Airport zal via een brief op de hoogte gesteld worden van de 

uitkomst. Deze brief zal in mandaat namens u worden verstuurd. We gaan 

ervan uit dat Lelystad Airport alle rechtsmiddelen zal aanwenden om zich 

tegen de uitkomst van de procedure te verzetten. 

 

Toelichting 

Politiek bestuurlijk 

• Lelystad Airport wordt door de Schipholgroep en het ministerie van IenW 

beschouwd als belangrijk alternatief om de te verwachten groei van Schiphol, 

en de daarbij behorende milieueffecten, op te kunnen vangen. Bij deze beide 

partijen leeft de stellige verwachting dat de PAS-melding van Lelystad Airport 

positief geverifieerd en vervolgens ook gelegaliseerd kan worden. 

• Maatschappelijk en politiek lopen de meningen over de noodzaak en 

wenselijkheid van Lelystad Airport echter sterk uiteen. Dit spitst zich toe 

op milieueffecten en overlast voor burgers. 

• De discussie over de legalisering van de PAS-melding van Lelystad Airport 

heeft ook geleid tot tientallen Kamervragen, vooral van de leden van Raan 

(PvdD) en Grinwis (CU).  
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DGNVLG / 21319569 Uitvoering verificatie 

• De verificatie bestaat primair uit het beoordelen van de PAS-melding voor 

de exploitatie van Lelystad Airport zoals in 2019 ingediend in relatie tot de 

beoogd te legaliseren uitvoering, op basis van de verificatiecriteria zoals 

vastgelegd in artikel 2.8b van de Regeling natuurbescherming. De 

gemelde en de beoogd te legaliseren situatie worden gedefinieerd door de 

stikstofberekeningen (de bronnen en brongegevens) met Aerius 

Calculator. Een project moet aan alle criteria voldoen om voor legalisatie 

in aanmerking te komen. 

• Bij de verificatie is gebleken dat er sprake is van een substantieel verschil 

tussen de oorspronkelijk ingediende PAS-melding en wat Lelystad Airport 

ter legalisatie heeft ingediend. Deze verschillen betreffen met name de 

warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en het wegennetwerk waarop de 

verkeersaantrekkende werking van het project is gebaseerd.  

 

Warmte-inhoud 

• Ten aanzien van de warmte-inhoud gaat het om het in Aerius Calculator 

invoeren van 43 MW in de melding ten opzichte van 0 MW in de te legaliseren 

actuele situatie (én in de eerdere ingetrokken melding van 2016). 

• In het kort is het effect van het invoeren van warmte-inhoud dat de 

stikstofemissie in de berekening snel opstijgt, wordt ‘uitgesmeerd’ over 

een groter oppervlak. Met lagere rekenuitkomsten tot gevolg. Concreet: 

met de ingevoerde warmte-inhoud bleef de berekende depositie onder de 

1 mol (de grens tussen melding en vergunning). Zonder warmte-inhoud in 

te voeren is dit niet het geval. 

• Ten tijde van de PAS was er voor vliegverkeer geen voorgeschreven 

invoerinstructie in Aerius, maar waren er wel wetenschappelijke rapporten 

beschikbaar waaruit kon worden opgemaakt dat het invoeren van warmte-

inhoud geen voor de hand liggende keuze was, met grote effecten op de 

verspreiding en depositie van stikstof.  

 

Verkeer 

• Ook de extra verkeersbewegingen die een project tot gevolg heeft op het 

wegennet, zijn onderdeel van de projectbeoordeling. Met betrekking tot de 

verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport zijn in de beoogde te 

legaliseren situatie nu snelwegtrajecten opgenomen (zoals de A1 en A6 bij 

het Naardermeer en de A27 tussen Utrecht en Flevoland) die geen 

onderdeel uitmaakten van de ingediende PAS-melding. 

• De situatie die nu gevraagd wordt te legaliseren geeft plaatselijk maximale 

stikstoftoenames die ongeveer 2x (op de Veluwe) tot ruim 20x maal (op 

het Naardermeer) zo groot zijn als berekend in de oorspronkelijke PAS-

melding. Op delen van het Naardermeer laat de geactualiseerde 

berekening nu een depositie van meer dan 4 mol zien.  

• De beide wijzigingen zijn naar aard en omvang niet anders te kwalificeren 

dan ‘substantieel’. Datzelfde kan ook worden gezegd van het effect van 

die wijzigingen op de berekende stikstofdepositie: een forse toename. De 

indiener heeft in de stukken geen duidelijke verklaring geboden voor de 

afwijkingen. 
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DGNVLG / 21319569 Wat betekent dit voor de vergunbaarheid van het project Lelystad Airport? 

• Het project Lelystad Airport (exploitatie 45.000 vluchten) kan niet worden 

gelegaliseerd via het spoor van de meldingen. Voor legalisatie van c.q. 

toestemmingsverlening voor de exploitatie van Lelystad Airport lijken geen 

andere mogelijkheden beschikbaar dan alleen het opnieuw doorlopen van 

de reguliere vergunningprocedures. Gezien de maatschappelijke 

weerstand tegen Lelystad Airport zijn juridische procedures hierbij vrijwel 

onontkoombaar. 

• Op dit moment is er, los van het meldingentraject, een 

vergunningaanvraag van Lelystad Airport in behandeling voor het huidige 

klein vliegverkeer en 10.000 vluchten groot vliegverkeer. 



Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:50 
Aan:  
Onderwerp: nota 2 ministers 

Hallo  en  

Ik heb een eerste opzetje in domus: 22028874 
kan hierin aanvullen voor het meer algemene deel m.b.t. interpretatie Rnb. 

Ik vraag me ook af hoe de routing e.d. zal gaan. 
Het Nota-format houdt geen rekening met het informeren van ministers van verschillende 
departementen en de samenwerking die daarbij hoort. 
Paraaf of mede-paraaf is hier onvoldoende voor. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 19:27 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Reactie MNenS op nota Lelystad PAS-melder 
Bijlagen: Scan_20220125_154604_MFP-1342_ .pdf 

Ha  en , 

Zie bijgaand de retourscan over de verificatie van Lelystad als PAS-melder. Kunnen we morgen 
telefonisch even bespreken wat hiervan wel, en wat niet, van antwoord voorzien is. En wat nog op 
schrift naar MNenS toe moet. 

Groet,  
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 20:32 
Aan:  
Onderwerp: RE: nota 2 ministers 

Ha, 

In het kader van de rolzuiverheid denk ik dat het goed is als jullie de nota verder afbakken. Ik heb in 
domus meegedacht over de uitleg van de regeling bij de kernpunten, en geen opmerkingen gemaakt 

over de passages die over de beoordeling zelf gaan. Kern van mijn suggesties is de tekst waarin ik 
hopelijk goed naar voren heb kunnen brengen van wélke wijzigingen volgens de regeling beoordeeld 
moet worden of ze substantieel zijn / meer dan beperkte aanpassing zijn of niet. 

Verder denk ik dat die lijn voldoende helder is om het memo met het verdwenen zinnetje niet te 
betrekken, dan wordt het wel erg gedetailleerd allemaal.  

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:50 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: nota 2 ministers 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 23:06 
Aan:  
Onderwerp: RE: Reactie MNenS op nota Lelystad PAS-melder 

Ha  

Volgens mij worden de vragen over het vervolgproces voor een belangrijk deel ondervangen door de 
producten die nu in voorbereiding zijn. 

- een gezamenlijke 'verdiepende' nota die dit weekend in de tassen van beide bewindspersonen gaat.
Die gaat in op het 'agree to disagree' en laat daarmee ook meteen zien wat de argumenten voor
legalisatie kunnen zijn.
- de kamerbrief die bijna klaar is met nota en aanbiedingsformulier voor MR. In oplegger zal worden
ingegaan op het vervolgproces.

- wat nog ontbreekt is een voorstel voor het moment om de initiatiefnemer in te lichten. Daarover wil

ik denk ik nog even van gedachten wisselen met  en/of .

Groeten, 
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minlnv.nl>  

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 19:27 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Reactie MNenS op nota Lelystad PAS-melder 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 23:07 
Aan:  
Onderwerp: FW: Reactie MNenS op nota Lelystad PAS-melder 

t.i.

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   

Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 23:06 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Reactie MNenS op nota Lelystad PAS-melder 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 23:38 
Aan:  
Onderwerp: RE: nota 2 ministers 

Wat betreft de laatste vraag: teksten uitwisselen met IenW en vervolgens allebei dezelfde tekst op het 
eigen departement de routing in brengen. Dat lijkt me de beste manier. Met toevoeging dat de collega 
dezelfde nota heeft ontvangen. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 15:50 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: nota 2 ministers 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 10:38 
Aan:  
Onderwerp: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22028874 

Urgentie: Hoog 

Hoi  en , 

Door problemen met domus die ik niet kon oplossen heb ik een nieuw document moeten aanmaken. 
Domusnummer: 22028874 
Dit is de ‘kapstok’ voor I&W en ons. De rest van de teksten plak ik er straks wel weer in. 

, al met  contact gehad? 
, kan jij snel kijken of er in de kapstok geen onhandigheden zitten? Je hebt natuurlijk weer 

schrijfrechten gekregen.      

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 10:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

Sorry, sorry, het nieuwe nummer is 22029963!! 

Ben door dat verfoeide domus nu al behoorlijk gestresst….. 

Van:   
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 10:38 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22028874 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 13:22 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

Ik wordt helemaal kriegel van domus. Slaat hij als laatste versie een leeg document op. Zelfs geen 
nota-format ……  
Gelukkig heb ik een kopie bewaard. 

Nu dus even platte tekst en niet in nota format. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 12:53 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 15:48 
Aan:  
Onderwerp: nieuwe versie nota LNV en I&M domusnr 22029963 

Urgentie: Hoog 

Hallo  en  

Ik heb de nota m.i. bijna klaar. Graag nog een laatste check om de puntjes daar op de i te zetten. Ik 
ben wellicht iets te detaillistisch geweest voor het niveau van minister. 
Vraagpunten zijn er vooral nog over hoe om te gaan met de tekst over het legalisatieprogramma (wat 
mij betreft kan die weg, tenzij  inschat dat daar zware I&M-argumenten spelen) en de politiek-

bestuurlijke paragraaf. 

Het lijkt me dat nu eerst  aan zet is om er naar te kijken. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 21:47 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: CD Natuur 10/2 en CD Wadden 31/3 

Ja, snap ik, het is ook afhankelijk van welke zaken jullie nu willen bespreken (is tenslotte op jullie 
verzoek).  

Het helpt als de stukken over Lelystad er morgen zijn t.b.v. weekendtas (Kamerbrief + MR-formulier + 
communicatieaanpak). Daar vroegen  en Christianne vandaag ook naar. En dan in het bijzonder 

hoever IenW ermee staat om te kijken wat ze van onze analyse vinden wat betreft de negatieve 
uitkomst van de verificatie. MNenS gaf ook aan uiterlijk volgende week naar buiten te willen hiermee 
en niet later (kan me voorstellen dat IenW meer tijd wil voor het ‘kijken naar’ onze analyse, maar daar 
wil ze dus niet te lang mee wachten). 

En wellicht ook de uitgezette vraag over wat je al kan qua toestaan activiteiten in afwachting van Wnb-
vergunningverlening.  

Dat lijkt me ook al wel voldoende gespreksstof. En meer toelichting over jullie gedachten bij de 
gefaseerde aanpak. MNenS noemde zo’n gefaseerde aanpak ook als richting die haar opportuun lijkt. 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 19:07 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: CD Natuur 10/2 en CD Wadden 31/3 

Thanks, jij ook! 

En ook nog even op reactie op een andere mail (om de hoeveelheid mails te beperken): ik weet niet of 
het reëel is om morgen 17.00 uur nog een nota Schiphol aan te leveren tbv gesprek maandag. Daar 

moeten we morgenochtend even overleggen, ook met DG S. Op dit moment werken de luchthaven-
medewerkers zich compleet over de kop. 

Groet, 
 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 19:05 
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Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: CD Natuur 10/2 en CD Wadden 31/3 
 
Prima hoor. 
 
Fijne avond! 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 19:05 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: CD Natuur 10/2 en CD Wadden 31/3 
 
Dag  
 
Geef ons morgen even om te overleggen wie we bij de voorbespreking willen hebben, daar komen we 

op terug. 
 
Groet, 

 
 

 
  

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage 
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl  

 
Secretariaat: @minezk.nl  

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 26 januari 2022 18:42 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

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

Onderwerp: CD Natuur 10/2 en CD Wadden 31/3 
 
Goedenavond, 
 
Twee debatten met MNenS worden ingepland door de griffie van de vaste commissie voor LNV van de 
Tweede Kamer: 

• Donderdag 10 febr: CD Natuur van 16.00 – 19.00 uur 
• Donderdag 31 maart CD Stikstof van 13.30 – 17.30 uur 
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Voor beide overleggen wordt de week van tevoren een voorbespreking ingepland. Voor het CD Natuur 

is dat al gedaan. Voor CD Stikstof zal dat nog gebeuren. Verder wordt op de dag van het debat of de 
dag ervoor ook een blok gepland, maar die wordt i.o.m. MNenS,  en BPZ nader ingevuld wat betreft 
eigen voorbereiding of voorbereiding in kleine kring (debat oefenen).  
 
Graag vraag ik jullie om een nota op hoofdlijnen (met verwachte punten) te maken voor het 
voorbereidende overleg en die twee dagen van tevoren om 12.00 aan te leveren bij BPZ (gebruikelijke 
termijn met nota’s). Voor het CD Natuur is dat a.s. maandag. Het gehele dossier kan vervolgens de 

week ervoor op woensdag 12.00 uur worden aangeleverd bij BPZ t.b.v. de weekendtas. Dat is voor CD 
Natuur dan woensdag 3 februari a.s. 
 
@ , bij vooroverleg CD Natuur heb ik  en  laten uitnodigen. Is dat okay, en 
verder nog verzoeken qua aanwezigheid? 
 

@ , bij vooroverleg CD Stikstof, wie moet ik daar uit laten nodigen? 
 

Groet,  
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Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 08:29 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

Ha, 

 heeft al gelezen. Hij heeft nog een tip voor opbouw: ‘Het doel van de nota is niet helemaal 
duidelijk: is het informatief of is dit al bedoeld als een soort heroverweging? Goed om dat van meet af 
aan helder te maken.’ 

Als ie naar  voor akkoord gaat, is het handig als de nota gelijktijdig naar  ter info gaat. Ik 
veronderstel dat dat via BPZ gaat? Klopt dat? Dan sein ik  even in dat ie hem dan ook aan 

 ter info moet sturen. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 08:15 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

69
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 10:30 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

Ik heb de opmerkingen verwerkt. 

Tekst legalisatieprogramma: geheel gefocust op de voorwaarden voor verificatie (zoals eerder ook in 
de kamerbrieven stond). 

@ , je hebt nog niet gereageerd op het voorstel van , zoals in de onderstaande mail staat. 

Politiek-bestuurlijk deel moet  nog naar kijken. Ik heb op verzoek van  paar punten m.b.t. 
communicatie aangegeven. 

I&W heeft grote problemen met het tijdpad-voorstel en noemen dat onacceptabel. Ze nemen nog 

contact op. 

Wel afgesproken dat zij vanochtend (12.00) onze 90%-versie krijgen. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 08:29 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 
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Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 10:48 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 

Zie reactie in domus na overleg met  

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 10:30 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuw domusnummer gezamenlijke nota: 22029963 
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Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 13:09 
Aan:  
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22029963-v12-Regeling_natuurbescherming_en_verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_.DOCX 

Ter info. 

Van:   
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 12:16 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Hallo  

Bij deze, een paar minuten later dan beloofd, onze 90%-versie van de gezamenlijke nota 

over de PAS-melding van LA voor onze beide ministers. 

Er kunnen van onze kant nog wel kleine wijzigingen of aanvullingen plaatsvinden, maar ik ga 

er ook van uit dat er nog nadere afstemming over de definitieve versie zal zijn. 

Over het tijdpad wordt op een ander niveau dan het onze besloten. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Aanleiding 
• Tijdens het PAS konden projecten of activiteiten met een geringe depositie een melding doen.
• Deze meldingen werden niet bekrachtigd door besluiten en zijn daardoor niet in rechte vast

komen te staan. Zodoende bleken deze activiteiten met de PAS-uitspraak niet legaal te zijn.
• Het kabinet kondigde op 11 juni 2019 aan deze meldingen te legaliseren. Hiertoe is een

ministeriële regeling opgesteld die beschrijft onder welke condities en voorwaarden een melding

gelegaliseerd wordt. Dat gebeurt via het legalisatieprogramma. Deze regeling (Rnb) is op 10
januari 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. In de Regeling is opgenomen dat het bevoegd
gezag de melding verifieert.

• De PAS-melding voor de exploitatie van Lelystad Airport is één van de projecten waarvoor
verificatie is aangevraagd om voor legalisatie in aanmerking te komen. Volgens LNV (bevoegd
gezag) voldoet deze melding niet aan de criteria van de Rnb en komt deze daarom niet in
aanmerking voor legalisatie. I&W is echter van mening dat de PAS-melding van Lelystad Airport

wel degelijk voor legalisatie in aanmerking komt.

Advies 

• U kunt kennis nemen van de nota.

• Bilateraal overleg tussen LNV en MIenW over vervolgstappen voordat hiermee naar buiten wordt

gegaan.

Kernpunten 

• Uw collega van Infrastructuur en Waterstaat ontvangt exact dezelfde nota.

• LNV (bevoegd gezag) en I&W verschillen ambtelijk van mening over de vraag of de PAS-

melding van Lelystad Airport al dan niet voor legalisering in aanmerking kan komen. In deze

nota zijn de beide visies verwoord.

De Regeling natuurbescherming. 

Visie LNV: 

• De wijziging van de Rnb, zoals op 10 januari 2022 gepubliceerd, beoogt het juridisch kader te zijn

om het legalisatieprogamma uit te kunnen voeren, rekening houdend met de vereisten van de Wet

natuurbescherming. Het is immers de bedoeling om aan de initiatiefnemers een voor de rechter

houdbare Wnb-vergunning te verlenen.

• In de wijziging van de Regeling natuurbescherming zijn de criteria voor verificatie geformuleerd.

Een project moet aan alle criteria voldoen om voor legalisatie in aanmerking te komen.

• Artikel 2.8b begint met de tekst “Het bevoegd gezag reserveert alleen depositieruimte voor een

gemeld PAS-project als is voldaan aan de volgende voorwaarden:” Dat betekent dat voor

meldingen die niet aan de betreffende voorwaarden voldoen geen ruimte wordt gereserveerd en

deze dus niet worden gelegaliseerd.

Visie I&W: 

De verificatiecriteria 

Visie LNV: 

• Kernartikel in de beoordeling van de PAS-melding voor Lelystad Airport is artikel 2.8b criterium f.

van de Regeling natuurbescherming: als het project substantieel afwijkt van het gemelde project,

veroorzaakt het gewijzigde project niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.

• Dit artikel wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde situatie

moet in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie, maar er zijn beperkte aanpassingen

mogelijk…”

• Met de berekende beoogde situatie wordt de oorspronkelijk gemelde situatie bedoeld. Immers:

daar is de beoogde situatie beschreven, en ter ondersteuning van díe situatie is een berekening

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie.
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• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk zijn

wanneer de berekende beoogde situatie met de feitelijke situatie wordt vergeleken. Met de

feitelijke situatie wordt de situatie bedoeld waarvoor een vergunning wenselijk is.

• Veruit de meeste meldingen zijn gerealiseerd en dan komt de feitelijke situatie overeen met de te

vergunnen gemelde situatie. De regeling biedt onder voorwaarden ruimte om meldingen te

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd.

• Als wordt geconstateerd dat eventuele aanpassingen niet beperkt/substantieel zijn, is er alsnog

een mogelijkheid om positief te verifiëren. Dan moet de depositie op alle hexagonen minder zijn

dan in de oorspronkelijke melding.

Visie I&W: 

De verificatie 

Visie LNV: 

• LNV, team natuurvergunningen, heeft geconstateerd dat het voor legalisatie ingediende project

Lelystad Airport met betrekking tot de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en verkeer

aantrekkende werking substantieel afwijkt van de melding, waarbij er tevens sprake is van een

aanzienlijke toename van stikstofdepositie.

• Warmte-inhoud1

a. Ten aanzien van de warmte-inhoud gaat het om het in Aerius Calculator invoeren van 43 MW in

de melding ten opzichte van 0 MW in de te legaliseren situatie (én in de eerdere ingetrokken

melding van 2016).

b. Het verschil tussen 43 MW (het gemiddelde voor alle vliegtuigtypen) en 0 MW is substantieel

in het effect op de uitkomsten van de depositieberekening in Aerius. Op verzoek van de MER-

cie heeft het RIVM destijds de melding opnieuw doorgerekend met 0 MW in plaats van 43

MW. De depositie verdubbelde daarmee, waarmee is aangegeven dat het een substantiële

wijziging is. (Cie-MER, Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport, 31 maart 2020,

projectnummer 3456, blz. 11)

c. Ten tijde van de PAS was er voor vliegverkeer geen voorgeschreven invoerinstructie in

Aerius, maar waren er wel wetenschappelijke rapporten beschikbaar waaruit kon worden

opgemaakt dat het invoeren van warmte-inhoud geen voor de hand liggende keuze was:

➢ TNO Bouw en ondergrond, Verbetering en onderbouwing van de emissiekarakteristieken

van individueel en collectief geregistreerde bronnen, TNO-034-UT-2010-01108_RPT-ML,

blz. 53 t/m 55, R. Dröge et al (10 juni 2010): Niet aan te raden de warmte-inhoud te

gebruiken voor berekeningen aan de pluimstijging aangezien de uitlaat van een vliegtuig

niet met een schoorsteen vergeleken kan worden.

➢ RIVM report 500045001/2004, The operational Priority Substances model – Description

and validation of OPS-Pro 4.1, Blz 142 table AIII2 NOx emissions, J.A. van Jaarsveld

(2004): Bij luchtverkeer warmte-inhoud 0 MW.

d. Lelystad Airport heeft nooit een duidelijke motivering of verklaring gegeven waarom in de

PAS-melding van 2019 is afgeweken van de eerder voor de (later ingetrokken) melding van

2016 toegepaste 0 MW. Het aanpassen van deze waarde leidde tot lagere berekende

depositiewaarden.

• Verkeersaantrekkende werking

a. Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport zijn in de beoogde

te legaliseren situatie nu snelwegtrajecten opgenomen (zoals de A1 en A6 bij het

Naardermeer en de A27 tussen Utrecht en Flevoland) die geen onderdeel uitmaakten van de

ingediende PAS-melding.

• Depositietoename

1 Warmte-inhoud is een belangrijke factor voor de opstijging van (uitlaat)gassen en daarmee van grote invloed 
op de verspreiding van daarin voorkomende stoffen zoals stikstof (NOx). 



a. De situatie die nu gevraagd wordt te legaliseren veroorzaakt plaatselijk maximale

stikstoftoenames die ongeveer 2x (op de Veluwe) tot ruim 20x maal (op het Naardermeer)

zo groot zijn als berekend in de oorspronkelijke PAS-melding.

b. De voor de feitelijk beoogde situatie berekende depositie is niet alleen hoger, maar ook

geheel anders over de Natura 2000-gebieden verdeeld. Bij de melding was de maximale

depositie 0,59 mol/ha/jaar op de Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie laat de

geactualiseerde berekening nu een maximale depositie van meer dan 4 mol/ha/jaar zien.

• Substantiële afwijkingen: De wijzigingen met betrekking tot warmte-inhoud en

verkeersaantrekkende werking zijn naar aard, omvang en effect op de stikstofdepositie niet

anders te kwalificeren dan ‘substantieel’.

• De PAS-melding voor Lelystad Airport voldoet niet aan het criterium f van artikel 2.8b van de

Rnb en komt daardoor niet in aanmerking voor legalisatie.

Visie I&W: 

Politiek-bestuurlijke aspecten 

Visie LNV 

In het verdere proces rond de besluitvorming is het van belang ook rekening te houden met de 

onderstaande aspecten. 

Afwijkende interpretatie regeling 

• Gevraagd is of het mogelijk om de regeling anders te interpreteren dan bij de voorgenomen

verificatie is gedaan.

• Ja, dat kan. Dat wordt bewezen door het standpunt van IenW. Het standpunt van IenW komt erop

neer dat LA precies gaat realiseren wat ze in de melding aangegeven hebben te zullen doen (en

dat dit ‘slechts’ in de berekening niet helemaal goed is uitgewerkt), en dat daarom een positieve

verificatie op z’n plaats is.

• Echter: alle bevoegde gezagen interpreteren de regeling nu op dezelfde manier. Ook andere

meldingen worden afgewezen op basis van de criteria die ook bij Lelystad tot een voorgenomen

negatieve verificatie leiden. Met name een kleine wijziging die tot een stijging van depositie kan

leiden, leidt relatief vaak tot een negatieve verificatie. Bij LA leidt een al dan niet kleine wijziging

zelfs tot een grote stijging van depositie.

• Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van andere bevoegde gezagen zullen

dan zeer moeizaam verlopen.

• IenW is de enige partij die de regeling anders interpreteert.

Precedentwerking 

• Het is van belang dat de verificatie op dezelfde wijze wordt uitgevoerd door de bevoegde gezagen

(Rijk en provincies) om rechtsongelijkheid te voorkomen.

• Alle bevoegde gezagen interpreteren de regeling vooralsnog op dezelfde wijze. Als LNV nu een

andere interpretatie van de regeling kiest (argumentatie IenW), is niet meer uit te leggen dat alle

meldingen gelijk behandeld worden.

• Ook als het principe van de huidige interpretatie wordt vastgehouden, maar geoordeeld wordt dat

de betreffende wijzigingen beperkt en niet substantieel zijn, ontstaat een evident andere

toepassing van de regeling tussen LNV en de provincies. Ook dan ontstaat rechtsongelijkheid.

• Het is te verwachten dat de moeizaam bereikte overeenstemming met provincies over de wijze van

verifiëren verdwijnt als LNV zelf afwijkt van de afgesproken wijze van verificatie.

• Daarmee is het waarschijnlijk niet mogelijk te borgen dat de meldingen op eenzelfde wijze worden

geverifieerd.

• Als meldingen uit de luchtvaartsector en de agrarische sector anders worden behandeld, ontstaat
een geloofwaardigheidsprobleem.



Perceptie en beeldvorming 

• Als Lelystad een positieve verificatie krijgt, is dat lastig om uit te leggen aan de buitenwereld.

Immers: nu is evident dat de melding niet conform ‘de bedoeling’ van de systematiek is gedaan.

• Agrarische partijen zullen waarschijnlijk aangeven dat ‘nu werkelijkheid wordt waar ze altijd al

bang voor waren: fouten door luchthavens worden door de overheid genegeerd, zíj krijgen een

vergunning. Fouten bij boeren (die niet eens altijd verwijtbaar zijn) worden genadeloos afgestraft;

zelfs als je wel een vergunning hebt is het boerenleven niet meer zeker. En om die fouten van de

luchtvaartsector te compenseren, worden extra boerderijen opgekocht.’

• Het lijkt niet mogelijk om op basis van feiten hier stevig stelling tegen te nemen.

• Het ligt in de rede dat dit ook de tegendruk vergroot als het gaat om de natuurvergunning voor

Schiphol.

Visie I&W: 



Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:20 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
Bijlagen: DOMUS-22029963-v12-Regeling_natuurbescherming_en_verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_.DOCX; RE: “Op basis van de destijds gehanteerde 
invoergegevens” 

Hoi , 

Om mij te helpen mij voor te bereiden op het overleg met de minister van vanmiddag, waar  ook 
bij was, stuurde  mij deze concepttekst voor de nota aan M. Eerder had  met jou contact 

over onderdeel a van art. 2.8b lid 1 Rnb, ipv alleen aan onderdeel f, zie bijgaande mailwisseling. 
Ondanks die mails wil ik jullie in overweging geven om deze PAS-melding toch óók aan onderdeel a te 
toetsen, zie mijn opmerkingen bij de nota. Gezien de duidelijke tekst van de regeling zelf én van de 
toelichting: 

a. voor het project gold een meldingsplicht op grond van artikel 8 van de Regeling
programmatische aanpak stikstof zoals dat luidde tot 1 januari 2017 of artikel 2.7 van de
Regeling natuurbescherming zoals dat luidde op 28 mei 2019;

Toelichting: 
Onderdeel a beoogt om de legalisatie te beperken tot de projecten die tijdens het PAS onder de 

meldingsplicht vielen en daarmee onder de vrijstelling van de natuurvergunningplicht. Dat 
betekent dat voor legalisatie alleen projecten in aanmerking komen die destijds niet meer 
stikstofdepositie veroorzaakten op een voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied 
dan de toen voor dat gebied geldende grenswaarde van 1 mol of 0,05 mol per hectare per jaar, en 

die betrekking hebben op: 
–de oprichting, verandering of uitbreiding van een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, derde lid,

van de Wet milieubeheer bestemd voor landbouw, industrie of het gebruik van gemotoriseerde
voertuigen voor wedstrijden, of
–de aanleg of wijziging van infrastructuur die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor
gemotoriseerd weg-, spoorweg-, vaarweg- of luchtvaartverkeer.

komt het toch vreemd over om alleen aan onderdeel f te toetsen. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 16:08 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 13:09 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Ter info. 

 

Van:   
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 12:16 
Aan: @minienw.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek









• Daarmee is het waarschijnlijk niet mogelijk te borgen dat de meldingen op eenzelfde wijze worden 

geverifieerd.  

• Als meldingen uit de luchtvaartsector en de agrarische sector anders worden behandeld, ontstaat 
een geloofwaardigheidsprobleem. 

 

Perceptie en beeldvorming 

• Als Lelystad een positieve verificatie krijgt, is dat lastig om uit te leggen aan de buitenwereld. 

Immers: nu is evident dat de melding niet conform ‘de bedoeling’ van de systematiek is gedaan. 

• Agrarische partijen zullen waarschijnlijk aangeven dat ‘nu werkelijkheid wordt waar ze altijd al 

bang voor waren: fouten door luchthavens worden door de overheid genegeerd, zíj krijgen een 

vergunning. Fouten bij boeren (die niet eens altijd verwijtbaar zijn) worden genadeloos afgestraft; 

zelfs als je wel een vergunning hebt is het boerenleven niet meer zeker. En om die fouten van de 

luchtvaartsector te compenseren, worden extra boerderijen opgekocht.’  

• Het lijkt niet mogelijk om op basis van feiten hier stevig stelling tegen te nemen. 

• Het ligt in de rede dat dit ook de tegendruk vergroot als het gaat om de natuurvergunning voor 

Schiphol. 

 

Visie I&W: 

 
 





Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:21 
Aan:  
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
Bijlagen: DOMUS-22029963-v12-Regeling_natuurbescherming_en_verificatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_.DOCX; RE: “Op basis van de destijds gehanteerde 
invoergegevens” 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag 
D-passage, 4e etage
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:20 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>;  
@minezk.nl> 

Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  

74

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2 e

5.1.2 e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 21:04 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Echt een bijzondere reactie van WJZ op dit moment in de tijdlijn… 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:21 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 21:07 
Aan:  
Onderwerp: Re: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Eens.  was vanmiddag bij de minister wel heel beslist: legalisatie zou juridisch onverdedigbaar zijn. 
Dat bleef hangen bij de minister. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 27 jan. 2022 om 21:03 heeft @minlnv.nl> het 
volgende geschreven: 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 09:22 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Lelystad 

Hoi en , 
Zie het verzoek van . Willen jullie ons ter info de nota sturen zoals 
zij de lijn in gaat? 
Groet, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 09:14 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Fwd: Lelystad 

Hoi , 
Kun jij hier achteraan? 
Groet, 

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minezk.nl> 
Datum: 28 januari 2022 om 09:00:14 CET 
Aan: @minezk.nl> 
Kopie: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Lelystad 

Hoi 

Dank voor info over Pas-melding Airport Lelystad. Graag ontvang ik ter info ook de 
nota die vandaag naar minister gaat en stuur die svp ook even cc naar , omdat 

zij maandag naar MT gaat.

Groet, 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:42 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Lelystad 

Terugkoppeling  (excuus voor al deze mails, maar volgens mij moet je dit wel 
weten).
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:37 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Lelystad 
  
M heeft do 10 feb een debat in de TK. Ze wil vooraf uitsluitsel over de verificatie, en 
niet pas na de MR van 11 feb, waar Schiphol en LA kennelijk beide op de agenda 

staan. Morgen moet een gezamenlijke nota naar haar en Mark Harbers (zie ook mijn 
mail van zo-even). Ze wil ma 31 jan overleg met hem, in de MR van 4 feb haar 
voorgenomen beslissing mondeling meedelen, en wo 9 een brief daarover naar LA en 
TK. 

5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:16 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Urgentie: Hoog 

Hallo , 

In de eerste versies van de verificatie is ook onderdeel a aan de orde geweest. Probleem hierbij is dat 
wij ons alleen kunnen baseren op een uitspraak op blz. 11 in de Evaluatie stikstofberekeningen 
Lelystad Airport, 31 maart 2020, projectnummer 3456 van de Cie-MER. Daarin staat alleen een 

uitkomst boven de 1 mol, maar we beschikken niet over die berekening (v.z.v. mij bekend geen 
openbare info) en kunnen dus niet controleren of die zodanig correct is uitgevoerd om als bevoegd 

gezag een vergunningplicht te kunnen concluderen.  heeft daarom besloten dat we ons alleen op 
het criterium f. zouden concentreren. 

De tekst van de Cie-MER (blz 11-12): 
Een berekening van RIVM in het kader van dit advies, voor het luchthavengebruik dat in het MER 2018 
is beschreven, laat zien dat als er met 0 MW warmte-inhoud wordt gerekend, er meer stikstof op het 
Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ terechtkomt dan is berekend in het MER 2018, namelijk 1,18 mol 

N/ha/jaar in plaats van 0,59 mol N/ha/jaar (zie figuur 1)29. De depositie komt daarmee uit boven de 
grenswaarde van 1 mol N/ha/jaar. Ook in de andere Natura 2000-gebieden zal de depositie toenemen. 
Het effect neemt af met de afstand tot de luchthaven en reikt tot ongeveer 100 km van de luchthaven. 
De depositie door het gebruik van de luchthaven zal op circa 700 hectare stikstofgevoelige natuur 
meer dan 1 mol N/ha/jaar bedragen en op bijna 60 hectare meer dan 1,1 mol N/ha/jaar. 
Dit heeft consequenties voor de resultaten van het MER 2018 omdat de depositie daarin is onderschat. 
Bij alleen wijzigen van de warmte-inhoud naar 0 MW (en overigens gelijkblijvende invoergegevens) zal 

de depositie boven 1 mol N/ha/jaar uitkomen. Verder heeft dit consequenties voor de gevolgde 
procedure.7 Een Wnb-vergunning was dan nodig onder het PAS, zoals SATL ook aangeeft. 

In de concept gezamenlijke nota, die nu met I&W voor onze beider ministers wordt opgesteld, is 
opgenomen dat we ons alleen baseren op criterium f. Er staat echter wel een haakje in naar de 
bovengenoemde tekst (verwijzing naar het MER-rapport) omdat dit onderbouwt dat de wijziging 

substantieel is, maar daar is niet de conclusie aan verbonden dat er sprake zou geweest van 
vergunningplicht (en de melding dus ook niet voldoet aan criterium a.). De 90%-versie van de nota 
zoals gisteren naar I&W-verstuurd, en waar het haakje instaat, heb je via  al ontvangen. 

De afspraak met I&W is ook om open en verrassingsvrij te opereren (althans, dat heb ik zo begrepen). 
Nu ineens óók met criterium a. aankomen kan dan wellicht door I&W worden opgevat als ‘niet netjes’. 

Ik denk dat we  prima in de routing mee kunnen nemen, lijkt me ook verstandig, maar ik 
beslis daar zelf niet over. 

Volgens mij is het tijdpad ook veranderd omdat I&W meer tijd nodig heeft. Doordoor halen we m.i. 
nooit de tastijd van vandaag. 

 heeft het contact met I&W over het tijdpad en bij mijn weten e.e.a. ook met besproken. 

Groeten, 

 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 27 januari 2022 18:20 
Aan: @minlnv.nl> 
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CC: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;  
@minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:34 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  

Hoi , 

Dank voor je uitleg. Dus we kunnen eigenlijk niet goed onderbouwen dat de luchthaven destijds had 
moeten weten dat dit project niet vergunningvrij was, toch? 

Uit het overleg gisteren met M heb ik genoteerd ( , jij ook?): “M heeft do 10 feb een debat in de 

TK. Ze wil vooraf uitsluitsel over de verificatie, en niet pas na de MR van 11 feb, waar Schiphol en LA 

kennelijk beide op de agenda staan. Morgen moet een gezamenlijke nota naar haar en Mark Harbers. 
Ze wil ma 31 jan overleg met hem, in de MR van 4 feb haar voorgenomen beslissing mondeling 
meedelen, en wo 9 een brief daarover naar LA en TK.” 

Gaat die planning nu schuiven, nu IenW meer tijd nodig heeft voor de nota? 

Groet, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:16 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minlnv.nl>;  

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

Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:02 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  

Hoi  

Zojuist even contact met I&W gehad over de planning. Nu wordt naar mij aangegeven dat ze ‘na het 
weekend’ met iets gaan komen. Dat kan je natuurlijk op verschillende manieren opvatten. 

Groeten, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:34 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:03 
Aan:  

 
CC:  

 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  

Ha , 

Laten we deze zaken niet in polemiek via mail doen. 

Mijn beeld is dat we in de nota hebben geduid dat er ten tijde van de melding voldoende 
wetenschappelijke publicaties bekend waren waarin stond dat de invoer op een andere manier gedaan 

had moeten worden. Was dat gebeurd, dan was het project niet vergunningvrij geweest. 

En ik zie ook een reply to all van  binnenkomen. Laten we het gericht houden tot wie iets aangaat. 

Groeten, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 10:34 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:06 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Verdorie, to all, was niet mijn bedoeling……. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 11:03 
Aan: @minezk.nl>;  

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

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

Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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