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In uw brief van 5 mei 2022, ontvangen op 16 mei 2022, heeft u met een beroep 
op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om informatie over de top 100 
lijst stikstof uitstoters. 

U vraagt om openbaarmaking van interne communicatie van het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) alsmede gespreksverslagen van 
werkgroepen/commissies van het RIVM alsmede externe correspondentie met 
medewerkers van provincies, gemeentes, IPO, CBS, TNO, NEMA, het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit met betrekking tot de Top 100 lijst stikstof uitstoters zoals deze 
naar aanleiding van de motie van het lid Bromet samengesteld is. Uw verzoek ziet 
op de periode van 22 februari 2022 tot en met 5 mei 2022. 

Bij brief van 23 mei 2022 is de ontvangst van uw verzoek bevestigd. 

In mijn brief van 13 juni 2022 is de beslistermijn met twee weken verdaagd tot 
27 juni 2022. 

Op 14 mei 2022 heeft een medewerker van het ministerie met u telefonisch 
gesproken over het verlengen van de beslistermijn. U heeft ingestemd om 
daarover telefonisch contact te houden. Op 8 december 2022 heeft u telefonisch 
ingestemd met verlenging van de beslistermijn tot en met 22 december 2022. 

Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken. Ik licht 
mijn besluit hieronder toe. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. 

Diverse documenten zijn al openbaar. Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 6 
april 2022 heeft het lid Van der Plas verzocht om 'alle correspondentie rond de 
R1Vill cijfers met betrekking tot ammoniakuitstoters vanaf het moment dat de 
schriftelijke vragen van het lid Bromet (GroenLinks) hierover zijn ingediend tot en 
met de dag van het debat, tussen en binnen ministeries of derden, aan te 
leveren'. Deze documenten zijn reeds openbaar. Zie ook hiervoor de brief van de 
minister voor Natuur en Stikstof aan de Tweede Kamer van 19 april 2022 
(kenmerk DGS/22155007).1  

https://www.rijksoverheld.nlidocumenten/kamerstukken/2022/04/19/correspondentle-top-100-
stikstofbronnen  



Directie Wetgeving en 
luridische Zaken Dit is alleen anders wanneer er sprake is van namen van ambtenaren die besluiten 

krachtens mandaat hebben ondertekend. Uit het oogpunt van controleerbaarheid 
van de taakuitoefening wordt in dat geval de naam van de betrokken ambtenaar 
wei openbaar gemaakt. 

Wijze van openbaarmaking 
De belanghebbenden krijgen twee weken de tijd om de rechtbank te verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Daarvoor is vereist dat zij een 
bezwaarschrift indienen. Als de belanghebbenden dit niet doen, worden de 
documenten u na afloop van deze termijn toegestuurd. Als de belanghebbenden 
wel bezwaar maken en vragen om een voorlopige voorziening, dan wordt deze 
procedure afgewacht. 

Plaatsing op Internet 
De stukken worden na de feitelijke verstrekking met een geanonimiseerde versie 
van dit besluit voor eenieder kenbaar gemaakt op www.rijksoverheid.nl. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan de belanghebbenden. 

Hoogachtend, 

de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plyl.sAgarer"-"S\1-9enera 

mw. A.I. Norville MSc 
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Bijlage A 

Artikel 2.1 van de Woo, luidt, voor zover relevant, als volgt: 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van 
vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van 
dat orgaan, die persoon of dat college; milieu-informatie: hetgeen daaronder 
wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet milieubeheer; 
(...) 

Artikel 4.1 van de Woo luidt als volgt: 
1. Eenieder kan een verzoek om publieke Informatie richten tot een 
bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. In het laatste geval beslist het 
verantwoordelijke bestuursorgaan op het verzoek. 
2. Een verzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend en kan elektronisch 
worden verzonden op de door het bestuursorgaan aangegeven wijze. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de aangelegenheid of het daarop 
betrekking hebbende document, waarover hij informatie wenst te ontvangen. 
5. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
binnen twee weken na ontvangst van het verzoek de verzoeker om het verzoek te 
preciseren en is het de verzoeker daarbij behulpzaam. 
6. Het bestuursorgaan kan besluiten een verzoek niet te behandelen, indien de 
verzoeker niet meewerkt aan een verzoek tot precisering als bedoeld het vijfde lid. 
In afwijking van artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt 
het besluit om het verzoek niet te behandelen aan de verzoeker bekendgemaakt 
binnen twee weken nadat het verzoek is gepreciseerd of nadat de daarvoor 
gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
7. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in hoofdstuk 5. 

Artikel 5.1 van de Woo luidt, voor zover relevant, als volgt: 
1. Het openbaar maken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor 
zover dit: 
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk 
paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming, tenzij de betrokkene uitdrukkelijk toestemming heeft 
gegeven voor de openbaarMaking van deze persoonsgegevens of deze 
persoonsgegevens kennelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt; 
e. nummers betreft die dienen ter identificatie van personen die bij wet of 
algemene maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van 
de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de 
verstrekking kennelijk geen inbreuk op de levenssfeer maakt. 
2. Het openbaar maken van informatie blijft eveneens achterwege voor zover het 
belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen: 
a. de betrekkingen van Nederland met andere landen en staten en met 
internationale organisaties; 
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Bijlage B Inventarislijst Wob-verzoek 2022.135 

N r. Omschrijving  Datum Openbaarmaking Weigeringsgronden  Opmerkingen 

1 

Doc 1 220322 interne mailwisseling RIVM over le 
top 100 lijst.pdf 

Deels 

220322 

5.1.2.e 

2 

Doc 2 220405 Mail extern RIVM-POV inz 
Contactformulier emissieregistratie Top 100 - 
varkenshouderij..pdf 

Deels 

220405 

5.1.2.e 

3 Deels 5.1.2.e 

Doc 3 220405 mail LNV-RIVM Conceptbrief top 100 
ammoniakbronnen.pdf 220405 

Bijlage buiten reikwijdte van het 
verzoek, want het is een concept. 
Voor de definitieve versie, zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/ond  
erwerpen/aanpak-
stikstof/documenten/kamerstukk 
en/2022/04/06/correctie-op-
kamervragen-van-het-lid-bromet-
groenlinks-over-de-top100-
stikstofbronnen 

4 Deels 5.1.2.e 

Doc 4 220406 interne mailwisseling RIVM 
communicatielijn over eerste lijst.pdf 220406 

Enkele concept tekstvoorstellen, 
die vallen buiten de reikwijdte 
van het verzoek. Zie definitieve 
tekst 	 via: 
https://www.rivm.nl/stikstoijactu  
eel (bericht 6 april 2022) 



5.1.2.e 12 

Doc 12 220411 signalcontact RIVM-LNV.pdf  

Deels 

220411 
13 Deels 5.1.2.e 

Doc 13 220412 interne mail RIVM concept 
memo.pdf 220412 

Concept tekstvoorstel, valt buiten 
de reikwijdte van het verzoek. 
Voor definitieve versie zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/doc  
umenten/brieven/2022/04/15/aa 
nbiedingsbrief-top-100-lijsten-
stikstofoxiden-en-ammoniak 

14 Deels 5.1.2.e Enkele concept tekstvoorstellen, 
die vallen buiten de reikwijdte 
van het verzoek. Voor definitieve 
versie 	 zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/doc  
umenten/brieven/2022/04/15/aa 
nbiedingsbrief-top-100-lijsten-
stikstofoxiden-en-ammoniak 

Doc 14 220412 interne mail RIVM RE_ toelichting 
op de lijsten STAVAZA.pdf 220412 

Bijlage buiten reikwijdte van het 
verzoek - concepten 

15 Deels 5.1.2.e 

Doc 15 220413 interne mail RIVM over 
conceptmemo.pdf 220413 

16 

Doc 16 220413 interne mail RIVM over memo bij 
2e lijst.pdf 

Deels 

220413 

5.1.2.e 



20 Deels 5.1.2.e 

Doc 20 220413 Mail intern RIVM FW_ top 100 
besta nden.pdf 220413 

Bijlagen 	vallen 	buiten 	de 
reikwijdte van het verzoek, want 
dit 	zijn 	concepten. 	Voor 
definitieve 	versies 	zie: 
https://www.rijksoverheid.nl/doc  
umenten/kamerstukken/2022/04 
/19/correctie-op-kamervragen-
over-de-top100-stikstofbronnen-
en-verzoek-over-correspondentie-
daaromtrent 

Deels dubbel met doc 16 21 Deels 5.1.2.e 

Doc 21 220413 mailwisseling intern RIVM over 
memo.pdf 220413 

22 

Doc 22 220413 mailwisseling met secretariaat MIL 
(intern).pdf 

Deels 

220413 

5.1.2.e 

23 Deels 5.1.2.e Concept tekstvoorstel, valt buiten 
de reikwijdte van het verzoek. 
Voor definitieve versie zie: 
https://www. rij  ksove rheid. n 1/doc 
u m enten/b rieven/2022/04/15/aa 
n biedings brief-top-100-lijsten- 
sti kstofoxiden-en-a m mon ia k 

Doc 23 220414 interne mail wisseling publicatie 
tweede lijst.pdf 220414 



30 Nee Reeds openbaar raadpleegbaar, 
via: 
https://www.rijksoverheid.nl/doc  
u menten/brieven/2022/04/15/a a 
nbiedingsbrief-top-100-lijsten-
stikstofoxiden-en-ammoniak 

Doc 30 220415 mail Aanbiedingsbrief Top 100 
lijsten stikstofoxiden en ammoniak_bijlage 3.pdf 220415 

31 Deels 5.1.2.e Deels dubbel met doc 5. Tevens 
enkele concept tekstvoorstellen, 
die vallen buiten de reikwijdte 
van het verzoek. Voor definitieve 
versie 	 zie: 
https://www. rij  ksoverheid. nl/cloc 
umenten/brieven/2022/04/15/aa 
nbiedingsbrief-top-100-lijsten-
stikstofoxiden-en-ammoniak 

Doc 31 220419 mailwisseling LNV RIVM RE_ 
Doorst_ Top-100 NH3 - laatste check.pdf 220419 

32 

Doc 32 220420 interne chat berichten RIVM.pdf  

Deels 

220420 

5.1.2.e 

33 

Doc 33 220420 Mail RIVM-Omroep Gelderland RE_ 
Antw_ Nieuwe top 100.pdf 

Deels 

220420 

5.1.2.e 

34 

Doc 34 220420 interne signalberichten over vraag 
Ede.pdf 

Deels 

220420 

5.1.2.e 



47 5.1.2.e Deels Deels dubbel met doc 38 

Doc 47 220516 Melding nr. M2204 1322 
onderwerp_ RE_ Vraag over Urker bed.pdf 220516 

45 Doc 45 220516 Mail RIVM-Gemeente Leudal inz 
Contactformulier emissieregistratie Top100 van 
ammoniak-br.pdf 

44 

Doc 44 220516 Mail RIVM-Gemeente Roermond 
inz Contactformulier emissieregistratie lijst top 100 
ammoniak.pdf 

Deels 

220516 

5.1.2.e 

Deels 5.1.2.e 

220516 
46 

Doc 46 220516 interne mail top 100 vragen 
gemeentes.pdf 

Deels 

220516 

5.1.2.e 

48 

Doc 48 220516 Melding nr. M2204 3417 
onderwerp_ Top 100 lijst NH3 uitstoters.pdf 

Deels 

220516 

5.1.2.e 

49 
Doc 49 220516 Melding nr. M2204 4787 
onderwerp_ Gegevens lijst top 100 ammon.pdf 

Deels 

220516 

5.1.2.e 
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