
@rivm.nl>;'  
@rivm.nl> 

From: 5-1." 	 1R rivm.nl> 
Sent: dinsdag 22 maart 2022 08:53 
To:5.1.2.e 

. @rivm.nl> 
Subject: RE: Antw: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter info 

Hoi 5.1.2.e 	/ 

privm.nl>;5  
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From: 
To: 	 ; 	 42  
Subject: 	RE: Antw: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter infO 
Date: 	 dinsdag 22 maart 2022 10:07:36 

Hol 

Ik werd een beetje getriggerd door de informatie over in welke gemeente de 
`emissiebron van het bedrijf' is gevestigd. Dit suggereert dat het enerzijds gaat om 'het 
bedrijf' en 'de locatie van de bron'. 
Wanneer er meerdere inrichtingen (dat wat in de vergunning is opgenomen) in een 
bedrijf zitten, zijn er ook meerdere locaties/gemeentes mogelijk. De vraag is dan een 
beetje of dat uiteindelijk ook het idee van vraag was. De huidige lijst past bij de vraag, 
maar of dat ook het achterliggende idee van de vraag is heb ik niet scherp. 

Groet, 

From:51  2.e  @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 22 maart 2022 09:00 

@rivm.nl>; 

Subject: RE: Antw: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter info 

Hallo 5.1.2.e 

Goede vraag die we voorleggen aan 5.1.2.e  Aan de andere kant vraag ik mij af of het per 
se per inrichting moet of dat per bedrijf best een goede keus is. Dat was per slot van 
rekening de vraag: top 100 bedrijven dus als een persoon meerdere inrichtingen als 1 
bedrijf bundelt vind ik dat niet gek om daar vanuit te gaan. (overigens bedoel jij met 
inrichting 1 stal of 1 locatie waar meerdere stallen bij elkaar staan?) 

Groeten, 
5.12: 

Bij dit soort lijstjes van emissies per veehouderijbedrijf (o.b.v. GIAB, neem ik aan) 
moeten we er m.i. wel zeker van zijn dat dit ook echt 1 inrichting betreft. 
Het eerste bedrijf heeft iets van 101 ton NH3. Dat is veel - zou kunnen, maar mogelijk 
betreft het hier meerdere inrichtingen. 

Misschien iets om toch nog even te checken? 

Groet, 

From: 	 rivm .nl> 
Sent: dinsdag 22 maart 2022 08:47 



From: 
Sent: maandag 21 maart 2022 16:18 
To: 

Rrivm.nl> 

Privm.n1>;  
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1@rivm.n1>; 	 Rrivm.nl> 
Subject: RE: Antw: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter info 

Hallo bs-, 

Hierbij, graag niet verder (extern) verspreiden of als je dat wel doet alle UBN nummers 
verwijderen want met nummers is dit niet AVG proof. 

Groeten, 

@rivm.nl> 
Subject: Antw: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter info 

Is deze lijst zelf ook baschikbaar? 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

RIVM/Milieukwaliteit 
+31  6 .1.2.e 

2z- Van: 	 @rivm.nl> 
Datum: 21 maart 2022 om 11:45:24 CET 
Aan: 5.1.2.e 	 Rrivm.nl>,  5.1.2.e 

Onderwerp: top 100 lijst van stikstof uitstoters, ter info 

Hallo 5.1 2  en 5 

Ter info, 5.1.2.e  heeft vorige week op verzoek van6.1.2.e 	van DG Stikstof een top 
100 lijst van NH3 uitstotende bedrijven gemaakt en idem voor de NOX uitstoot 
(gecombineerde lijst van industrie en veehouderijen). 

Dit ter beantwoording van de eerste twee vragen van het setje van 7 die TK lid Laura 
Bromet had gesteld (bijgevoegd). 

Groeten, 

rivm.nl> 
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From: 	 5.1.2.j  Caoov.n1  
To: 	 Emissieregistratie  
Subject: 	 22-062 MCvZ Contactformulier emissieregistratie Top 100 - varkenshouderij 
Date: 	 dinsdag 5 april 2022 17:09:41 

Beste Linda Verriet, 

Gisteren is de herziene lijst gepubliceerd. Vanwege AVG mogen wij helaas niet laten weten welke bedrijven 
varkenshouderijen betreffen, wel kan ik melden dat de agrarische bedrijven in meerderheid pluimveehouderijen 
betreffen en er circa 20 varkenshouderijen op staan (deels betreffen dit gemengde bedrijven). 

Groeten, 

	Original Message 	 
From: 	 @pov.nl> 
Sent: dinsdag 5 april 2022 17:10 
To: Emissieregistratie 11111.11cri rivm.nl> 
Subjéct: Contactformulier emissieregistratie Top 100 - varkenshouderij 

Er is vandaag een TOP100 Ammoniakbronnen gepubliceerd. Veehouderijbedrijven worden daarbij op 1 hoop 
gegooid. is er een uitsplitsing te maken in veehouderij type? Ik wil graag weten welke van deze 100 
varkensbedrijven zijn. 

Groet 
Linda Verriet 
Voorzitter POV 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

Conceptbrief top 100 ammoniakbronnen 
dinsdag 5 april 2022 21:30:31 
DOMUS-22148344-v1- 
Correctie oo Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de too100 stikstofbronnen .DOCX 

Geachte heer 	beste 

Op verzoek van 	 zend ik jullie hierbij de conceptbrief nav de top100 
ammoniakbronnen. 

Met vriendelijke groet, 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

M 06 51.. 
minInv.ni 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor (J is bestemd. Indien 11 niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade. van welke aard ook. - die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you..lf you are not the addressee or if this message was sent to you • 
by mistake. you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: 
To: 	 ,Iffleale ;5.1.2.e 
Subject: 	 RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen VaiïWKTI Bromet (GroenLinks) over de "top100 stikstofbronnen" 
Date: 	 woensdag 6 april 2022 14:23:22 

OK, dank je, we gaan de communicatie plaatsen. Ik zal het ter info ook naar de LNV-
woordvoerder sturen. 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 14:22 
To: 
	 @rivm.nl>, 	 @rivm.nl>; Rj/KA 

@rivm.nl> 
Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Prima, dank 

Van: 	 Privm.nl> 
Datum: 6 april 2022 om 14:08:51 CEST 

Orivm.nl>, 	 ,wyr" 
< 	rivm. nl>, 

(fflrivm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 
'top100 stikstofbronnen' 

Ook eens: als we niet 100% zeker zijn dan niet zeggen. Dan stel ik voor om de laatste zin te 
schrappen en iets toe te voegen: 

From: 5.1.2.e 
Sent: woensdag 6 april 2022 14:03 
To: 5.1.2.e 

(fflrivm.nl> 

privni.ni>.,  5.1.2.e  Privm.n1>; 
(rivm.nl> 

Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Eens. Maar 5-1.2-e ik wil niet dat de indruk ontstaat dat er verder geen fouten in zitten. Want 
anders moeten straks nog een keer door de pomp. 

From: 
Sent: woensdag 6 april 2022 13:44  

f@rivm.nl> 

To: 	 Orivm.n(>; 	 lrivm.n1>•[4":*4;« 
_Privm.nl> 

Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
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stikstofbronnen' 

Eens, niet voor deze lijn nu, -si 

Van:5.1.2.e 	 rivm.nl>  
Datum: 6 april 2022 om 13:41:13 CEST 
Aan: kige 	 arivm.nl>,  
Mig 111111Pr 	Rrivm nl> 

(Wrivm.nl>, 

Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 
'top100 stikstofbronnen' 

Trek je daarmee niet ALLE cijfers in twijfel? Nu laten we zien dat het een 'menselijke fout' is bij 
een 'handmatig gemaakte' lijst. 

From: 	 (rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 13:40 
To: 	 (Wrivm.n1>; 	 (wrivm.n1>; 

(Wrivm.nl> 
Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Moeten we er nog bij zeggen: Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorstel 

From:51.2-e' 	 9fflf: 	UZI/ @ rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 13:36 
To: 5.1.2.e (Wrivm.nl>; 	 (Wrivm.nl> 
cc:5.1.2.e 	 (ffl rivm.nI> 
Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Bij de controles die worden uitgevoerd mbt de nieuwe top 100 lijst, is iets.  met 1 stal opgedoken wat niet 
goed zit en daarom ook niet goed zit in de. GCNkaart (lokaal). Maar dit heeft geen effect op de Aerius die 
nu buiten staat, wel misschien implicatie voor de nieuwe release van Aerius. Maar dat hangt ook af van 
de verdere controles die ze nog uitvoeren. 

Antwoord op de vraag vank W-1 is dus helaas nee maar de geformuleerde zin is wel correct. 

5.1.2.e 

Van: f•1 •2-e Igiffil~@rivm.nl>  
Datum: 6 april 2022 om 13:27:00 CEST 
Aan:kl:2.e 

A  Orivm.nl>  
CC:  57~11.111111~(@  rivm.nl>  
Onderwerp: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 
'top100 stikstofbronnen' 
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Zie vraag 	ja kunnen we stellen toch? 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 13:24 
To: 	 (rivm.nl> 
Cc: 	 Privm.nI>; 

Rrivm.nl>  
Subject: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Ter check: de laatste zin: 

Verder akkoord, lijkt me heldere tekst 

Van: 	 Privm.nl> 
Datum: 6 april 2022 om 13:20:21 CEST 
Aan: 	 Privm.nl> 
CC: 	 @rivm.nl>, 

@rivm.nl> 
Onderwerp: FW: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Beste Wi *.e453 1 

Als reactie op de commotie rond de top 100 hebben we de volgende communicatie opgesteld: 

Tekct nn cfikctnfnanina riem l• 
Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorstel 

Mee akkoord zo? 

Naast bovenstaande zullen we een tweet sturen met een link naar de tekst die we op rivm.nl 
zetten. 

Vanuit media heb ik vragen gehad van AD en NOS. 

Groet, 
R3041 

From: UtMk» 
	

@rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 13:10 



From: 
Sent: woensdag 6 april 2022 12:53 
To: '11 ‘ 9  '' 

@rivm.nl> 

Wnnnivnprinncliin • 
"1"4  JSMM 	 .ce 
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To: 'I 	 Orivm 	- 	 Privm.nl> 
Cc: 	 Orivm.nl> 
Subject: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Ik heb niets aan te vullen, wat mij betreft kan hij naar 611;1 

Heb zojuist de mensen die bezig zijn met de lijst even gesproken, en benadrukt dat de nieuwe 
lijst correct moet zijn en dat dat belangrijker is dan vandaag met een nieuwe lijst komen. 

ik kan je verder bijpraten als dat handig is. 

@rivm.nl> 
Cc 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Ik zou er verder niets aan toevoegen want 'haast' roept ook weer van alles op. Daar verstaat 
iedereen wat anders onder. 

Tekst op stikstofpagina rivm,nl: 

Eens zo? Zo ja dan graag met spoed voorleggen aan 	zodat we asap kunnen communiceren. 

From•51." 	 :1@rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 12:35 

Rrivm nl> 5.12-13  
Cc 	 Privm nl> 

j@rivm.nl> 

Subject: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Zou in laatste zin iets toevoegen dat we er haast mee maken, iets van urgentie anders klinkt t zo 
'ambtelijk', of zien jullie dat anders? 
En:51 nog zien? Dit ivm afwezigheid 	Mail m zo ook maar door naar hem ok? 
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Van:51." 	 Privm.nl>  
Datum: 6 april 2022 om 12:30:21 CEST 
Aan:5•1 .2ie 

	

	 @rivm.nl>M  
Privm.nl>  

cc:5.1.2.e 	 @rivm.nl>  
Onderwerp: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Klopt het zo? 

Woordvoeringsliin: Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorstel 

From: 5.1 2  e 
Sent: woensdag 6 april 2022 11:16 
To: utz,,~~mm  Privm.n1>;!.k 
M110~10rivm.n(> 
Cc:  5.1."~1~11-@ rivm.nl>  
Subject: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Qua communicatie is het advies nu: 

1. Actueelbericht plaatsen op de stikstofsite. 
2. Tweet uitsturen met korte uitleg van het probleem en een link naar 1 (tweet van der Plas 

wordt doorgaans honderden keren gedeeld dus verstandig dat wij ook onze toelichting 
geven -> dat zal uiteraard veel kritiek opleveren maar dat is dan zo). 

3. Reactieve woordvoering op basis van woordvoeringslijn. 
4. (Regionale) media niet zelf proactief benaderen omdat nu onduidelijk is hoeveel fouten er 

precies in de lijst zitten (1, 10, 50, alles?). Media zitten op twitter dus die zien onze 
communicatie ook. 

Groet, 
5.1.2.e 

Fmm:5'12.e111.1111~ _@r vm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 10:44 
To: k 1~1~Wrivm nl>:  51tg-e, 
Cc: 	@rivm.nl>  
Subject: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de lop100 
stikstofbronnen' 

Hoi, 
Tav de zin 'ipv de specifieke emissiefactoren': is dat correct5l e 	r Want zijn dat dan de 
'emissiefactoren gekoppeld aan de vergunning'? Want de lijst betreft niet de vergunde emissies. 
En meer inhoudelijke vraag: een aantal landbouwbedrijven valt onder de industriële emissies en die 
hebben een plicht actuelere info aan te dragen toch? Zit in de lijst daarmee verschil in actualiteit vd 
gegevens? 

rivm.nl> 



Aan:" 2  e 11111111111111~ Orivm.nl>, 

Concept woordvoerinesliin 
Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorstel 
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5.1.2.e 

Van:5 1.2.e ~11.1.11111111111privm.nl> 
Datum: 6 april 2022 om 10:29:59 CEST 

Pnvm.nl> 
cc:5.1.2.e 

Onderwerp: RE: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Hoi, 

Graag jullie spoedige reactie. 

Het komt er in elk geval op neer dat in dit stadium duidelijk is wat de exacte impact is (hoeveel 
bedrijven) en hoeveel de afwijkingen zijn (een paar kg of tonnen?). 

Groet, 

From: 	 Privm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 09:20 
To 	 Orivm.n1>; 	 Orivm.nl> 
Subject: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Van: Rijksoverheid 	 Omailing.rijksoverheid.nl> 
Datum: 6 april 2022 om 09:05:47 CEST 
Aan 	 arivm.nl> 
Onderwerp: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Bekijk de online versie 

Zojuist gepubliceerd op Rijksoverheid.n1 
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Zojuist, 6 apr 2022 verschenen. 

Document van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Correctie op Kamervragen van het lid Bromet  
(GroenLinks) over de 'top100 stikstofbronnen'  

06-04-2022 1 00:00 

Minister Van der Wal-Zeggelink informeert de Tweede Kamer over de correctie op 

Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 stikstofbronnen'.De 

vragen zijn gesteld door het lid Bromet (GroenLinks). 

Bekijk dit Document 

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft geabonneerd op berichten van 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het e-mailadres 
@512e 	 1@***m.n1. 

AFMELDFN 
	

ABONNEMENTEN BEHEREN 



Van: 
Datum: 6 a r ril 2022 om 16:01:41 CEST 
Aan: 

@rivm.nl> 

@rivm.nl>, 

Doc. 5 

From: 
To: 
Cc: 
Subject 
Date: 

RE: Antw: Urgent V 	van de minister nav top100 NH3 
woensdag 6 april 2022 16:03:21 

Nee dat speelt niet in die set. 

r  vm.nl> 
CC: 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

Maar speelde dit alles NIET in de 2018 set zoals die nu buiten staan in AERIUS Monitor 
21? 

Vriendelijke groet, 

RIVM, Centrum Milleukwalitelt 
T 030 	M  06-11~  www.aerius.nt 

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 15:33 
Aan: 	 @rivm.nl>  

@rivm.nl> 
CC: 	 @rivm.nl>; 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

Het vervelende is dat het een combinatie van verschillende zaken is: 
• Er zitten (zaten) een paar fouten in het bestand met de emissiefactoren, waardoor 

een aantal kippenstallen een factor 2.5 - 10 te hoog uitkwam. 
o Dit is waar de geconstateerde fout eigenlijk zat: meer precies E2.5.1 - 

E2.5.6. 
o Daarnaast bleek er ook een fout te zitten in staltype E1.10 (.1), waardoor 

deze ook een factor 10 te hoog uit kwam. 
• Daarnaast zijn er ten opzichte van eerdere verdelingen correctiefactoren 

meegenomen die via de NEMA werkgroep afgeleid zijn van het (wellicht bekende) 
CBS onderzoek naar de verliezen naar de lucht vanuit verschillende stallen. 

o Hierdoor komen verschillende systemen wat hoger uit dan eerder 
meegenomen (betreft niet alleen kippen, maar ook varkens) 

Kan niet helemaal uitsluiten dat 2.11 ook in die laatste categorie valt, maar weet het 
niet helemaal zeker. Het is echter niet de belangrijkste aanleiding voor het 
geconstateerde verschil. 

Groet, 
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From: 	 (&  

Sent: woensdag 6 april 2022 15:25 

To: 
	

Rrivm.nl> 

Cc: 
	

Privm.n1>; 

@rivm.nl> 

Subject: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

We hebben ggHPV nodig, Ik heb 2.11 niet voorbij horen komen tot nu toe maar en denk 
dus dat het er niet mee te maken heeft maar 	ti mag het verlossende antwoord 
geven. 

From: 
	

@rivm.nl> 

Sent: woensdag 6 april 2022 15:20 

To: 
	

@rivm.nl> 
Cc: 
	

Privm.n1>; 

@rivm.nl> 

Subject: FW: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

(@rivm.nl>; 

Deze durf ik niet te beantwoorden. Ik denk ja 

Betreft het de eerder geconstateerde fout voor Volièrehuisvesting (E 2.11)? 
Ik had begrepen dat die factor te laag is ingeschat. Dat zou betekenen dat de totale emissie van 
sommige bedrijven onderschat is. 

Vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030-5.1.2.e 	M 06.5.1.2.e /11 www.aerius.n1 

Van:"." 	 @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 14:14 

Aan:"." 	 @rivm.nl>,14: 
@rivm.nl> 

CC: peigletatiiiiti> 	 @rivm.nl> 

Onderwerp: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

Dank voor de snelle actie van jullie kant. 

Nog een vervolgvraag voor mijn begrip; 
Betreft het de eerder geconstateerde fout voor Volièrehuisvesting (E 2.11)? 
Ik had begrepen dat die factor te laag is ingeschat. Dat zou betekenen dat de totale emissie van 
sommige bedrijven onderschat is. 

Antwoord hierop kan ook telefonisch. 
Hoor het graag! 
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Met vriendelijke groet, 

1111111111~ 
Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

T +316 
E 	 m nInv.n( 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 14:04 
Aan: 

Orivm.nl> 

(rivm.nl>; 
OminInv.nl> 

CC: 	 Orivm.nl>  
Onderwerp: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

Voor de eerste vraag: 
Beide positief: de achtergrondkaart is niet op de foutieve RAV gebruikt en de 
procentuele verdeling over de sectoren verandert niet 

Vriendelijke groet, 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030 	M 061.1111  www.aeriusmi 

Van: 	 Orivm.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 13:42 
Aan: 

	

	 Omininv.n1>; 
(rivm.nl> 

CC: 	 Privm.nt>  
Onderwerp: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

Hallo 

Het korte antwoord op vraag 2 is nee. 

Groeten, 

Van:~1111~1.11111~ 
Datum: 6 april 2022 om 13:37:24 CEST 
Aamilli~111~111~ 
CC  11~~1111111~>, 
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51.2.0 	 Orivm. ni> 
Onderwerp: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 
Prioriteit: Hoog 

Hallo 5.12e 

In vervolg op de eerder afgestemde tekst nog twee dingen: 

1. Graag bevestiging op de volgende stellingen: 
I. De meest actuele achtergrondkaarten (die op dit moment in AERIUS zitten) zijn 

niet gebaseerd op de foutieve RAV-code en zijn dus correct. 
II. De procentuele verdeling van de bijdrage per sector aan de totale depositie 

verandert niet. 

2. Is het aantal bedrijven dat fout in de top100 staat bekend? 

Ik hoor graag op korte termijn jullie reactie, liefst uiterlijk 14.15uur. 

Alvast veel dank! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.0 
5.1.2.e 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 12:03 
Aan: 311~11~11111.~1>  
CC: 	Orivm.nkl1~11. 

(rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Veel dank! 
Ik neem het op in de spreeklijn 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
5.12.e 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

T +31 6 
E aMfrilnv.ni 
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Van: 	 Privm.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 12:02 
Aan: 
CC: 	 Rrivm.n1>; 

Rrivm.nl> 
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Dag 

Ik heb de 7-de regel vervangen. 

Vriendelijke groet, 
, 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030 	M 06- 	www.aerius.n1 

Van: Wirik 	 42, (@ mininv.nl> 

Verzonden: woensdag 6
,
apr

,.
11

,.4

0
...
2
e.,
2 11:38 

Aan:  ' 	
er privm.nl> 

Onderwerp: FW: Urgent!! Verzoek van de minister 

Hoi1  
Hierbij het voorgenomen antwoord. 

Spreeklijn top100 ammoniakbronnen 
concepttekst, zodat deze buiten de reikwijdte van het verzoek valt 
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Met vriendelijke groet, 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuldenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK 1 Den Haag 

T +31 6 
E 

Van: 	 aminInv.nt>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 11:09 
Aan: 	 Omininv.ni>  
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Je wordt gebeld door 	 (RIVM) over landelijk totalen etc. Jij zit daar beter In 
dan Ik 

Van: 	 OminInv.ni>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:34 
Aan: 	 Omininv.ni>; 

	

OminInv.nk 	 Ca minInv.ni>1~111 
	 RminInv.nl> 

CC: 	 OminInv.n1>; 
Rmininv.nl> 

Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Hierbij alvast een paar opmerkingen van mijn kant, toegevoegd aan de versie van 5.1.2. 
Ik heb nog niet met 5-1-2.43  !gesproken 

Met vriendelijke groet, 

5.12.e 
5.12.e 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC I  Den Haag 1 
Postbus 20401 12500 EK 1 Den Haag 



CC: PminInv.nk 
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Van: 	 Rmininv.nl>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:31 

Aan: 
OminInv.nk 

1 i RminInv n> • 31~ 
ffiminInv.nl> 

PminInv.n1>; 	 Rmininv.nl> 
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

(RIVM) kijkt hier nog naar en komt nog met voorstellen voor landelijke 
(die dat allemaal veel beter snapt dan ik). e ostitie

n
e
e
.
b
. e schakel

jouw
t z o 

n
n
u
o
m
d 

n
.  g 

e
o
r
o 
g
k 
e 
 met®
gev en. 

 

Van: 	 PminInv.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:16 

Aan: 	 Rmininv.n1>; 

OminInv.nk 
	

Rmininv.nl> 

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

Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

• Foute RAV-codes gehanteerd. Betekent het nog iets voor landelijke depositie van het 

landbouw? Wat doet dit voor de doelen? 

• Hebben we de juiste cijfers? En zo ja, wat zijn die? 

Kijk even goed naar de redeneerlijn en neem bovenstaande punten hier in mee 

Graag zsm aanleveren bij 5.1.2.e 

Van:5•1•2-e 	 i@minInv.ni>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 10:07 

Aan:5.1.5fiáK 	 @minInv.n1>;5.1 -2.e 

allit@minInv.n1>;  5.1.2.e 

RminInv.n1>; 5• 12e 

Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Collega's, 

Gisteren zijn antwoorden op kamervragen uitgegaan over de top100 stikstofbronnen: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?   
id=2022D13431&did=2022D13431  
In tabel 2 zijn fouten geslopen. Met een goede Nederlandse term: shit happens 

en ik hebben gisteravond bijgaande brief opgesteld, vergezeld met een toelichting/mea 
cu pa van het RIVM. Als het goed is, ligt deze al in de Kamer. 

Niettemin is de verwachting dat er wat reuring komt en daarom bijgaande lijn. Graag jullie 
reactie z.s.m.! 

Groeten, 

(fflminInv.n1>;51." 
(@minInv.nl> 



CC: (minlnv.nl>; 
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Van: 	 PminInv.nl>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:46 
Aan: 

OminInv.nk 
Omininv.nk 

Rmininv.n1>; 
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Ha, 

5.1.2.e bij ons kijkt er naar, 

5.1.2.e 

Omininv.ni> 

Van:5  11111111~11.11111.1111111(ffimininv.ni>  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:37 
Aan. 	111111~1 Rmininv.nk 

l@minInv.n1,>; 
CC: 

	

	 RminInv.nk 
Pmininv.ni> 

Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Schakel ook even met 5.12.6 zijn hier gister druk mee geweest 

Van: MIK 	pmininv.nl> 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:36 
Aan: EllIMMENNhiki: 	 
CC: agiall~Mllikillifil@minInv.nl>, 

@mininv.nkiffligaMERIII~dá@minInv.nl> 
Onderwerp: RE: Urgent!! Verzoek van de minister 

Hoi 
Dit gaa over de inputkant van AERIUS. Kan iemand uit jouw team deze beantwoorden. Ik wil 
wel meedenken/lezen als dat handig is. 

Vriendelijke groet, 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC I Den Haag B-passage 0 

Postbus 20401 12500 EK I Den Haag 

M 06 ut  
kt:  minInv.n1  



Van: 

Datum: 6 april 2022 om 09:27:36 CEST 
Aan: @minlnv.nl>,  
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www.aanpakstikstof.nl   

Van: 
Verzonden: woensdag 6 april 2022 09:31 

@minlnv.nl> 

Aan: 

	

	 _@minInv.n1>; 

@minlnv.nl> 

CC: 
	

@minlnv.nl>  
Onderwerp: Urgent!! Verzoek van de minister 
Urgentie: Hoog 

Hoi 	e 	2 ral 

Zie onderstaand verzoek. Kunnen we hier zo snel mogelijk een spreektekst op maken? Hij moet 
ook nog even langs, 	alvorens aanlevering dus daar moeten we ook nog wat tijd voor 
inbouwen. 

Onderwerp: Verzoek van de minister 
Prioriteit: Hoog 

Ha 	' en 5.11.!'-• 

Zojuist tijdens de dagstart van de minister kwam het volgende aan bod: 

Vermoeden is dat BBB en SGP heel erg gaan duwen op de foute RAV-codes die we van RVIM 
hebben gekregen. Zo van "...jullie hebben je cijfers niet op orde en weten niet zo goed waar 
jullie mee bezig zijn". 

De minister wil 'gewapend' naar het debat. Daarom wil ze een spreektekst en check op de 
onderstaande vragen: 

• Foute RAV-codes gehanteerd. Betekent het nog iets voor landelijke depositie van het 

landbouw? Wat doet dit voor de doelen? 

• Hebben we de juiste cijfers? en zo ja, wat zijn die? 

Zouden jullie ajb kunnen voorbereiden in de voorbereiding voor 12.00 uur? 

Heel veel dank, 

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 
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From: 	 Emissiereoistratie  
To: 	 5.1.2.e 
Subject: 	 FW: Contactformulier emissieregistratie Top 100 - varkenshouderij 
Date: 	 donderdag 7 april 2022 11:17:18 

Hallo lil 

Ik denk dat we aan deze vraag niet tegemoet kunnen komen ivm privacy maar misschien kan je het voor jezelf 
in de analyse wel toevoegen? Zodat we het wel hebben en eventueel bijv iets kunnen zeggen dat van de 
veehouderijen er x pluimvee, zijn en y varkens? 

Groeten, 

	Original Message 	 
From: L....„........LAMI@pov.nl> 
Sent: dinsdag 5 april 2022 17:10 
To: Emissieregistratie <51~ ' @rivm.nl> 
Subject: Contactformulier emissieregistratie Top 100 - varkenshouderij 



From: 
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From:  
To:  
Subject: 	'W.tV-1-dt 	

.1 
Date: 	 vrijdag 24 juni 2022 15:12:35 

Sent: donderdag 7 april 2022 17:55 
To: ' 	 @rivm.nl> 
Cc: 	 @rivm.nl> 
Subject: top 100 

Beste 

Net ook even Plálg bij gepraat. Bij deze een update waar we staan. 
De Top100 NF13(ammoniak) is bijna af; de landbouwbedrijven zijn gecheckt. Het ging 
inderdaad om pluimveebedrijven (die een foute code toebedeeld hadden gekregen). Er 
staan nog een paar industriele bedrijven op die nu gecheckt worden. 
De Top100 NOx betreft industriele bedrijven en wordt nu nog gecheckt. 	geeft 
aan dat maandag haalbaar is om definitieve lijsten op te sturen. 
Ook zijn we bezig met een korte toelichting op de lijsten: hoe moeten de lijsten gelezen 
worden. 

Ik plan voor mandag met een aantal mensen, waaronder pm--E1 iets in om met elkaar 
zeker te weten dat dit het is. 

Groet, 



From: 
Sent: donderdag 7 april 2022 15:15 
To: 

Cc: 

rivm.n1>; 

DukbolPelA éVén als de volgende 5. pagina's 
r 

44, 

1 

VO. 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de "top100 stikstofbronnen" 
donderdag 7 april 2022 16:11:56 

Ha 	op zich lijkt me dat in abstracto prima, maar weet niet of we daar volgende week al 
heel veel over kunnen zeggen. Ik denk dat we wel een beeld hebben wat is misgegaan, maar ik 
denk niet dat er een easy quick fix is waarmee we dat voor altijd voorkomen. Je wilt namelijk 
niet dat deze fout wordt voorkomen, maar dat we het risico op dit soort fouten verlagen en de 
kant verhogen dat we ze er tijdig uit halen als het toch mis gaat. 

@rivm.nl> 

@rivm.n1>; 
@rivm.nl> 

@rivm.nl> 
Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 

Hi ig;f 
Nog even terugkomend op je onderstaande opmerking over aanpassingen in de interne 
processen. Als we begin volgende week de nieuwe lijst opleveren dan zouden we naar mijn idee 
ook de twijfel moeten wegnemen dat deze fout in de toekomst nogmaals kan gebeuren. Het 
zou sterk zijn als we meteen kunnen aangeven wat er precies is misgegaan (dus hoe heeft die 
'menselijke fout' kunnen gebeuren?) én wat heeft het RIVM aangepast om te voorkomen dat 
die fout wordt herhaald. Dan geven we opdrachtgevers en publiek vertrouwen dat we in control 
zijn en de situatie goed oplossen. Wat vind je daarvan? 

Groet, 

From.5.1." 	 1Privm.nl> •  
Sent: woensdag 6 april 2022 13:40 
To; 512è. 	 Privm.n1>;5.1."  • 	 rivm.nl>; 

Privm.nl> 
Subject: RE: Antw: Doorst: Correctie op Kamervragen van het lid Bromet (GroenLinks) over de 'top100 
stikstofbronnen' 
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From: 
Sent: 	 maandag 11 april 2022 09:48 
To: 
Subject: 	 RE: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Korte samenvatting; voor emissiejaar 2019 waren de EF's voor melkvee (incl. staltypen A133, A134 of 
A135) juist correct. Voor de berekening van de top100 lijst waren ze dus al goed meegenomen. 

Met groet, 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: vrijdag 8 april 2022 20:44 
To: Miy 	ge-tOZM#1 rivm. n I> 
Subject: RE: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Door de verlaging van deze specifieke emissiefactoren voor melkvee (A133-A135) zal uiteraard de ruimtelijke 
verdeling van de ammoniakemissie van al het melkvee wel iets anders worden. Dan nog verwacht ik eigenlijk geen 
verandering in de top100 lijst. 

Maar ik ga er nog even naar kijken. 

Met groet, 

Van: 5.1.2.e 	 @rivm.nl> 
Datum: 8 april 2022 om 20:12:11 CEST 
Aan: 5.1.2.e 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Ik bedoelde met de lijst de top100 I ijst.bonmbepttekst, zodat deze buiten de reikwijdte van het verzoek valt 

Maar op basis van wat ik nu zie, verwacht ik niet dat de top100 lijst moet worden aangepast. 

Met groet, 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: vrijdag 8 april 2022 18:44 
To: 	 @rivm.nl>  
Subject: RE: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

1 
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Begreep net van lel dat jullie de hele lijst nog doorgelopen zijn en daar zouden dan die 
melkveestallen ook in aangepast zijn (A133, A134 en A135 geloof ik). 

Groet, 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: vrijdag 8 april 2022 17:40 
To: 	 pa rivm.nl> 
Subject: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Je bedoelt die A133 etc.? Daarvan heb ik nog niet de gecorrigeerde emissiefactoren van ontvangen. 

Ik zou ook even moeten checken of die überhaupt op de lijst voorkomen. 

Met groet, 

Van: 	 rivm.nl> 
Datum: 8 april 2022 om 17:02:59 CEST 
Aan: 	 2rivm.nl> 
Onderwerp: Antw: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Even check, had je die rare emissiefactoren voor melkvee eruit gehaald? 

rivm.nl> 

@rivm.nl>, 
2 rivm.  

Onderwerp: Top100 lijst versie 4 - NOx wijziging doorgevoerd 

Hoi allen, 

Hierbij de laatste versie van de top 100 lijst. 

ri Check jij nog een keer? 
De veehouderijen in de NH3 lijst heb ik verder geanonimiseerd. 

Goed weekend, met groet, 

5.1.2.e 

Van: 5.1." 
Verzonden: vrijdag 8 april 2022 16:53 
Aan: 5-12.e 
cc:5 1.2.e 

2 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 
Attachments: 

FW: 25 grootste uitstoters NOx en NH3 
maandag 11 april 2022 16:20:46 
image006.onu 
image007.onu 
image008.onq 
image009.png 
image010.onq 

Ha 

Ik heb geantwoord dat ik deze vraag doorzet naar de Emissieregistratie (bij deze) 

Vriendelijke groet, 
ait • 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030-5A: 	M 06-59.g$47, 1 www.aerius.n1 

Van: 51." 	 1@fryslan.frl> 

Verzonden: maandag 11 april 2022 16:05 
Aan: 5-12-e 	 @rivm.nl> 
cc:5.1.2.e 	 @fryslan.frl>; 5.1 .2.e 

Onderwerp: RE: 25 grootste uitstoters NOx en NH3 

Beste 5.1.2.  

@fryslan.frl> 

Middels Statevragen is ons een verzoek gestuurd om 2 lijsten aan te leveren van de 25 grootste 
uitstoters NOX en NH3. Lijsten zoals de minister die voor landelijk heeft aangeleverd. 
Kunnen jullie dergelijke lijsten uit emissieregistratie halen? We hebben zelf even gekeken in 
emissieregistratie maar wij kunnen niet op provincie selecteren. 

Waarschijnlijk hebben meer provincies dezelfde vraag gekregen of gaan ze die nog krijgen. Dus 
mogelijk is een gezamenlijke aanpak via IPO dan handiger. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e' 

5.1.2.e7  
+31 (0) 65.1.2.e 
+31 (0) 58 - 5.1.2.e 
5.1.2.e 	Da fryslan.frl  
www.linkedin.com/in,5.1.2.e  

0 43 f) Volg ons op social media' 

provinsje frysián 
provincie fryslán 
Tweebaksmarkt 52 (bezoekersadres) 
Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden 
(058) 292 5925 / provincieCfryslan.frl  
WhatsApp: 06 10 26 88 31 
www.fryslan.frl  

Tink oan it milieu foar 't jo beslute dizze ma te printsjen .! Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen. 

<< Disclaimer >> 

Persoansgegevens en privacy 
De provinsje Fryslán giet sekuer mei jo persoansgegevens om en hannelet neffens de Algemene verordening 
gegevensbescherming en de Uitvoeringswet 
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09:08 mi elD ah • 

Top 100 lijst nopt hoog op po itiek. 
5.1.2.e 	 5.1.2.e 

en 	zijn aan de slag en 
komen bij jou op de lijn nav vragen 
minister. 	 13:2 

144 

We weten iets meer over top 100. 
Moet ik je kort even bijpraten of heb je 
het te druk. Er gaat ook een mail uit zo 
direct 	 16:39  (0 

ma 11 apr. 

Kun jij ergens na een uur ergens 
telefonisch overleggen over topl 00? 

12:11  (0 

495 	4 

A f% A 	_g_ .2 



Signal-bericht 
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I i45 neb IK een Kien gaatje. IK bei je 
dan even. 	 12:14 

III 



Buiten réig-v-ijaé-Van he 
verzoek - teamslink 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments:  

5.1.2, 
5.1.2.e 
5.1.2.e 	heeft een opmerking geplaatst in bijsluiter lijst compact 
dinsdag 12 april 2022 21:03:45 

11 bijsluiter lijst compact.docx 

heeft een opmerking toegevoegd 

Dit misschien toch ook nog opnemen (of iets dergelijks)? 

Ga naar opmerking 

Waarom ontvang ik deze melding van Office? 

Microsoft 
	

Privacyverklaring Instellingen voor meldingen 



@rivm.nl>; , 
@rivm.nl>; 

To: @rivm.nl>; 
@rivm.nl>; 

Subject: RE: toelichting op de lijsten STAVAZA 

@rivm.nl>.,..9J• 
@rivm.nl> 
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From: 
To: 
	

I;5iu~ 28t  
Subject: 	 RE: toelichting op de lijsten STAVAZA 
Date: 	 dinsdag 12 april 2022 22:07:15 

Ik heb er enkele opmerkingen in gezet. 
Teams werkt niet zo lekker vind ik, dus het is nu niet heel overzichtelijk. Morgen nog 
verder aan werken, we zijn er nog niet. 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 21:30 
To: 

@rivm.nl>; 
@rivm.nl> 

Subject: RE: toelichting op de lijsten STAVAZA 

Hoi, 
lakun jij nu eerst kijken? 

zet jij de lijsten er ook bij? Dit voor de check en evt voetnoten. 

PPM 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 18:20 

Hallo allen, 

In de aangemaakte teams omgeving bevindt zich nu een 'bijsluiter compact' document, 
graag daar commentaar op leveren. 
Volgorde van de huidige bullets kan nog beter maar is handiger om na jullie 
correctieslag uit te voeren. Het zijn nu allemaal bullets, we zouden er voor kunnen 
kiezen om het blokje bullets met uitleg over de methode samen te vatten in 1 bullet en 
de methode er onder te zetten bij een QenA 'Hoe komen de agrarische bedrijfsemissies 
in de top 100 lijst tot stand?' 

50e.1 kan jij checken of de bullets over de methode inhoudelijk niet te kort door de 
bócht zijn? En de door 	gewenste verwijzing opnemen (zie comment)? 

Zie hieronder voor nog wat commentaar hier en daar. 

Groeten, 
Mad 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 13:31 
To: 	 (1rivm.nl>; 	 @rivm.nl>; 

Privm.n1>; 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: toelichting op de lijsten 

allen 

hierbij mijn aanvullingen, ook eens met voorstellen 
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NB: ik reken er op dat jullie eind van de dag een verdere uitgewerkte toelichting 
hebben. Dat is wel nodig als we dit morgen moeten versturen (en dat heeft de Minister 
toegezegd!) 

De kunst is om heel volledig te zijn in de toelichting en ook kort en bondig. Leuke 
uitdaging Als het een te lang memo wordt, dan wordt het niet gelezen en schieten we 
het doel voorbij. 
Daarom graag bulletsgewijze notitie, geen verhalende tekst. Een soort Q&A opzet kan 
ook handig zijn. 
Verwijs zo veel mogelijk voor verdere details/toelichting 

From: WII1111111111111111~ @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 12 april 2022 09:13 
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To: 	 Privm.n1>; 	 Privm.n1>; 
Privm.nk 
	

Rrivm.nl> 
Subject: RE: toelichting op de lijsten 

Even nagedacht over opbouw van uitleg: 
Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorstel 

Hopelijk helpt dit... 

RIVM, MIL/SPA, Bilthoven 
+31-61~ 

Privm.n1   

Van 	 Privm.nl> 
Verzonden: maandag 11 april 2022 17:19 
Aan:MINE~M§Privm.n1>; 

rivm. nl>; 
Onderwerp: toelichting op de lijsten 

(@rivm.n1>; 
(@rivm.nl> 

Hoi, hij is nog niet af, maar schiet maar! 
Als iemand het handiger vindt het in Teams te zetten: ga je gang, daar klungel ik op dit 
moment mee 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 	 bijsluiter lijst compact 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 12:12:16 
Attachments: 	bijsluiter luist comoact.docx 

hierbij herziene lijst 
Ik ben graag bereid om in Teams te werken, maar doe mij dan ook een Teams versie die 
snel en accuraat is. 
Bij gebrek daaraan daarom per mail 



Zouden jullie in de zin 
kunnen vervangen doo 

@rivm.nl> 
@rivm.nl>; 

Doc. 16 

From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 
Importance: 

RE: Memo Top 100 lijsten 
woensdag 13 april 2022 14:50:00 
High 

Hallo dames en heer, 

En als jullie hulp nodig hebben bij het omzetten van de xls in een PDF kunnen jullie het 
beste even 	 - bellen, die is daar handiger in dan ik. 

Groeten, 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 14:31 
To: Secretariaat-MIL 
Cc: 

@rivm.nl>; 	 @rivm.nl> 
Subject: Memo Top 100 lijsten 

Willen jullie de memo en de 2 lijsten opmaken voor verzending als pdf aan DGStikstof, 
21? 

dank, als het kan sturen we het vanmiddag nog weg. 
Ik zal dat nog kortsluiten met 012;0:.'9 

Als het lastig is de 2 top-100 lijsten in pdf te zetten, dan kan 51-2.e 	j helpen. 
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 
Attachments:  

top 100 bestanden 
woensdag 13 april 2022 13:31:00 
Top100 Stikstofuitstoters def.xlsx 
Memo Top 100 lijsten.docx  

Hallo 

Als je in de zojuist opgestuurde word file niets meer hoeft te veranderen kan je de 
bestanden in deze mail doorsturen aan Kees. 

Groeten, 
31 



@rivm.nl> 

@rivm.nl>; 
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From: 
To: 
Cr~ 	 • 
Subject 	 RE: Memo Top 100 :JON: 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 14:35:25 

Hoi 
ik viloieint, maar heb je dan een alternatief waarmee we duidelijk maken dat NH3 
belangrijker is voor stikstof dan NOx? 
Daar niets over zeggen lijkt me vreemd, vooral omdat wijzelf besloten hebben om 2 
lijsten te maken. 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 14:32 
To: 	 @rivm.nl>; 	 @rivm.nl> 
Cc: 	 @rivm.nl>; -,--@rivm.nl> 
Subject: RE: Memo Top 100 lijsten 

Hallo 

bedankt voor het kno. n doorhakken vanmor. en daarna kon ik er mee verder. 

Groeten, 

From: 
Sent: woensdag 13 april 2022 14:27 
To: 

@rivm.nl> 
Cc: 	 @rivm.nl>; 	 @rivm.nl> 
Subject: Memo Top 100 lijsten 

an voor deze versie. Het ziet er helder en overzichtelijk uit. 
Ik heb nog paar kleine redactionele dingen, zie bijlage 

Zelf vond ik er toegevoegde waarde in, om te duiden dat de veehouderijen nr 10 t/m 99 
bijzonder grote bedrijven betreffen. Dat zie ik niet meer terug, dus daar kwamen jullie 
blijkbaar niet uit. Dat laten we dan nu zo. 

Een laatste vraag/check: zijn de lijsten nu 100% ok en kunnen die verstuurd? 
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From: 
To: 	 Secretariaat-MIL 
Subject: 	RE: MV-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx en NI-13) 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 16:18:00 

Ok, dan weet je meer dan ik en hoef je het denk ik niet te checken. Dan klopt het ook 
dat de naam van 51." in het docuemtn stat. 

From: Secretariaat-MIL5.1.2~~11@rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 16:12 
To: ~111alit: ""! 	@rivm.nl> 
Subject: RE: MV-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx 
en NH3) 

Dank je wel! Ik check het nog even bij 	maar volgens mij gaat de verzending uit 
naam van FaMil Zo had VA", het eerder ook al aangegeven. 

Met vriendelijke groet, 

E-mail: 5.1.2.e 
Adres: A. van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

Denkt u bij bezoeken van het RIVM-terrein aan uw legitimatiebewijs! 

Van. 5.1." 	 iRrivm.nl>  
Verzonden: woensdag 13 april 2022 16:11 
Aan: Secretariaat-MIL 51" ~0~1  rivm.nl> 
Onderwerp: MV-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx 
en NH3) 

Hallo 51-_2e 

Ik heb alleen in de 6de  bullet de return weggehaald die maakte dat de zinnen als twee 
blokjes overkwamen ipv een geheel. 

Ik weet alleen niet wie deze lijst nu verstuurt. Gaat dat uit 	 «PA naam (zijn naam 
staat in de memo maar dat heb ik ingevuld) of moet daar 	staan? Dat weet ik niet 
en moet misschien nog even bij 	gecheckt. 

Groeten, 



From: 
To: 
Subject: 	 FW: top 100bestanden 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 13:49:13 
Attachments: 	Top100 Stikstofuitstoters def.xlsx 

Memo Top 100 lijsten.docx 

Hoi, bij deze. 
Ik ben zo offline, nog wel te bellen hoor. 
Groet, 

2 
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From: 	 5ti1,2: 
To: 	 ... ,.z.., ,.., A _j;1 0: 
Subject: 	 RE: frremo Top 100 lijsten 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 14:32:55 

Er staat nu zeer grote bron van NOX emissies. Dat soort overtreffende woorden 
vermijden. Ligt gevoelig volgens mij. 

5.1.2.e 
5.1.2.e 
RIVM, MIL/SPA, Bilthoven 
+31-6-5.1:M 
5.1.2.e 11Privm.n1  

Van:5.1.2 e 	 @rivm nl> 
Verzonden: woensdag 13 april 2022 14:31 

Aan: Secretariaat-MIL <5.1.2.e 	'IP!! rivm.nl> 
CC: 5.1.2.e 

@rivm.n1>; 5.1.2.e 

Onderwerp: Memo Top 100 lijsten 

IIM@rivm.n1>; 5.1 

@ rivm.nl> 

Dubbel met doc 16 



rivm.n1>; 
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From: 	 LU, .D  1 
To: 	 Secretariaat-MIL 
Subject: 	RE: M&V-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx en NH3) 
Date: 	 woensdag 13 april 2022 15:58:00 

Ga het nu checken 

From: Secretariaat-MIL 
	

@rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 15:35 
To 
	

@rivm.nl> 
Subject: FW: ~-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak 
(NOx en NH3) 
Importance: High 

Hoi 

is akkoord met de pdf'jes. Ben jij akkoord met het geheel? 

Met vriendelijke groet, 

E-mail: 	 Crivm.n1  
Adres: A. van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

Denkt u bij bezoeken van het RIVM-terrein aan uw legitimatiebewijs! 

Van: Secretariaat-MIL 
Verzonden: woensdag 13 april 2022 15:07 

W. Aan 	é' : 
@rivm.nl> 

.e 	 @rivm.nl>;  Secretariaat-MIL 	 @RIVM.nl>  
Onderwerp: M&V-2022-0045 Memo toelichting Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak 
(NOx en NH3) 
Urgentie: Hoog 

Dag 

Zou jij willen kijken of de conversie naar PDF zo goed gelukt is? Ik wil in dit geval niets 
aan het toeval overlaten. 

wil jij de memo nog lx checken? 

Vriendelijke groet, 
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From: 	 5.1.2.e 
To: 	 5.1.2.e 
Subject: 	 RE: handen en vuur 
Date: 	 donderdag 14 april 2022 13:44:00 

Hallo 5.1.2.e 

Is er nog actie vereist of heb jij dit afgehandeld met het secretariaat? Zo niet, dan kan ik 
de tekst toevoegen op de meest logisch plek en het secretariaat vragen om de memo 
opnieuw te versturen. Of wil je het op een andere manier? 

Groeten, 
e 

From:5.1 .2.e 

Sent: donderdag 14 april 2022 09:29 
To:S.1.2.e @rivm.ni> 

Subject: RE: handen en vuur 

Hallo 51." 

@rivm.nl> 

Dat lijkt me een goed idee, die informatie zat 'verstopt' in de bullets over de methode die we 
geschrapt hebben. 

Ik heb geen correcties op de tekst die je voorstelt. 

Ik zit helaas tussen 9.30 en 12.30 in overleg dus kan dat pas daarna oppakken. Of stuur jij dit 
door naar het secretariaat? 

Groeten, 

Van: .1.2.e 	 Privm.nl> 
Datum: 14 april 2022 om 09 19 26 CEST 
Aan: p.1.2.e 	 rivm.nl> 
Onderwerp: RE: handen en vuur 

Dankjewel! 
Zou ik dat dan nog in 1 zin toevoegen in de memo ? 

gv  Buiten de reikwijdte van het verzoek - concept tekstvoorste 
Z.I.:. 

Correctie welkom 
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Van: 
	 Privm.nl> 

Datum: 14 april 2022 om 08:36:19 CEST 
Aan M, 	 @rivm.nl>, 	 @rivm.nl> 
Onderwerp: RE: handen en vuur 

Hallo 

Helaas niet, zoals ik maandag tijdens het overleg al uitlegde. 

De zwakste cq. zwakke schakel blijft de veehouderijen in de lijst. 	zegt dat hij er 
vertrouwen in heeft dat er in het stukje verwerking van de data aan RIVM kant geen 
gekke dingen meer zitten (de eerdere fout) maar onze verwerking bouwt voort op 
allerlei inputbestanden van anderen waarvan we weten dat ze niet foutloos zijn. Dit kan 
maken dat er nog steeds bedrijven op de lijst staan waarvan blijkt dat als je alles 
uitpluist er iets niet klopt. Informatie die een partij die goede lokale kennis heeft 
makkelijk boven water kan halen maar wij niet kunnen controleren. Wij kunnen niet 
voor elk bedrijf controleren of bijv de opgegeven dieraantallen kloppen. 

Voor de industriële bedrijven op de NH3 lijst durf ik wel mijn handen in het vuur te 
steken, emissies komen exact overeen met wat bedrijven in het e-MJV hebben 
aangeleverd. Bij de NOx lijst zijn er een paar kleine afwijkingen tussen wat wij in de ER 
hebben en wat er in het e-MJV staat maar die verschillen zijn niet wezenlijk. Er moet 
nog een aanpassing worden doorgevoerd op de ERsite mbt de emissies van Exxon 
Mobile (wordt hard aan gewerkt) maar daarna is de top 100 die men kan genereren op 
de ERsite gelijk aan de lijst die we rapporteren aan LNV. 

Sorry, mooier kan ik het niet maken. Dit is en blijft de uitdaging van de ER: het 
generieke beeld dat je er uit kan afleiden is van een kwaliteit waar ik trots op ben maar 
als je inzoomt op alle details zitten er gewoon fouten in. 

Groeten, 

From:51.2.e 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 22:12 
To:5.1.2.e 

Privm.nl> 
Subject: handen en vuur 

Hoi, 
even nog voor alle zekerheid: ik kan mijn hand in het vuur steken voor de juistheid van 
de beide top 100-lijsten toch? 
5.1.2.e vraagt er nog uitdrukkelijk naar, dus vandaar. 



Hallo 

Ter info. 

Van: 5.1.2.6~~@minInv.nl> 
Datum: 15 april 2022 om 18:07:29 CEST 
Aan:  5.1.2.e 

rivm.nl>, 
@rivm.nl> 

CC:  5.1.2.e 
@minlnv.nl> 

Onderwerp: Verzoek BBB/WOB-verzoek 

rivm.nl 

@minlnv.nl>, 

rivm.nl> 
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From: 
To: 
Subject: 	 Doorst: Verzoek BBB/W013-verzoek 
Date: 	 vrijdag 15 april 2022 20:51:47 
Attachments: 	2 - RE. 22-047 xxx RE. De top 100 stikstofbronnen Geredigeerd.pdf 

4 - RE. 22-047 RE.De top 100 stikstofbronnen Geredigeerd.pdf 
5 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV internl Geredigeerd.pdf 
8 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV - RIVM Geredigeerd.pdf 
9 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV intern2 Geredigeerd.pdf 
10 - Uitleg over fout in NH3 bedrijven top 100 lijst Geredigeerd.pdf 
12 - Brief LNV top 100 bedrijven NH3.docx.docx Geredigeerd.pdf 
13 - Doorst.Brief Geredigeerd.pdf 
14 - Def set stukken top 100 bedrijven Geredigeerd.pdf 
15 - RE. Antw.Urgent. Verzoek van de minister nav top100 NH3 Geredigeerd.pdf 
2 - RE. 22-047 xxx RE. De top 100 stikstofbronnen.pdf 
4 - RE. 22-047 RE.De top 100 stikstofbronnen.pdf 
5 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV internl.pdf 
8 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV - RIVM.pdf 
9 - Whatssapgesprek 5 april 2022 - LNV internl.pdf 
10 - Uitleg over fout in NH3 bedrijven top 100 lijst.pdf 
12 - Brief LNV top 100 bedrijven NH3.docx.docx.pdf 
13 - Doorst.Brief .pdf 
14 - Def set stukken top 100 bedrijven.pdf 
15 - RE. Antw.Urgent. Verzoek van de minister nav top100 NH3.pdf 

Beste collega's, 

Op enig moment zijn jullie betrokken geweest in een correspondentie rondom de top100 
ammoniakbronnen. Hiermee wil ik jullie informeren dat een lid van de Tweede Kamer verzocht 
heeft [...] om alle correspondentie rond de RIVM cijfers mbt ammoniakuitstoters vanaf het 
moment dat de schriftelijke vragen van L. Bromet hiervan zijn ingediend tot en met vandaag, 
tussen en binnen ministeries of derden, aan te leveren [...]. Onze minister heeft besloten aan 
dat verzoek tegemoet te komen. 

In de correspondentie die naar de Tweede Kamer gaat, zijn alle gegevens weggelakt die er toe 
zouden kunnen leiden dat uitspraken op een persoon te herleiden zijn (zoals bij een WOB-
verzoek). Overigens hebben we ook een WOB-verzoek gekregen, waarbij we verwachten daar 
ook aan te voldoen doordat we het verzoek van de Kamer invullen. 

In jullie geval gaat het om de correspondentie in de bijlage, die a.s. dinsdag in de loop van de 
ochtend naar de Kamer gaat. Let op: in interne app-wisseling hier hebben we ook iets gezegd 
over jullie. Hoor graag als dit nog vragen oplevert! 

Groeten, 
5.1.2.e 
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Met vriendelijke groet, 
5.1.2.e 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

M 06 
5.1.2 	min nv. nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevattén die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you 
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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From: 	 Secretariaat-MIL 
To: 	 3n2g77  sl 
Subject: 	 RE: M&V-2022-0045 Aanbiedingsbrief Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx en NH3) 
Date: 	 vrijdag 15 april 2022 11:53:49 

Hoi 

Bedankt maar weer! Ik heb In aangepast in 'in' en er een punt achter gezet. 

Met vriendelijke groet, 

E-mail: 0:j 5.- 	A-MIL(arivm.n1 
Adres: A. van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven / Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

Denkt u bij bezoeken van het RIVM-terrein aan uw legitimatiebewijs! 

Van:5.1j20 	 '!:- 	 rivm.nl> 
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 11:48 
Aan: Secretariaat-MILMei:;::„-A 
Onderwerp: RE: M&V-2022-0045 Aanbiedingsbrief Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak 
(NOx en NH3) 

Hallo 5A.2..é 

In de brief zou ik in de voetnoot op de eerste pagina 'In' vervangen door 'in' en nog een 
punt toevoegen aan het eind. En verder zou ikzelf in de eerste zin het woordje 'aan' 
verderop in de zin zetten voor soepelere lezing maar die wijziging moet je maar niet 
doorvoeren. 

Verder heb de lijsten gecontroleerd en zijn ze goed in PDFvorm terecht gekomen. 

Groeten, 

From: Secretariaat-MILUI 	 rivm.nl> 
Sent: vrijdag 15 april 2022 11:22 
To wititywolimmtim» 1Privm.nl> 
Subject: M&V-2022-0045 Aanbiedingsbrief Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx en 
NH3) 

Hoi §-712e 

Dit zou hem zo moeten zijn. 

Vriendelijke groet, 



Van: 
Datum: 15 a 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: Antw: Top-100 NH3 

@rivm.nl> 

rivm.nl> 
ril 2022 om 14:34:28 CEST 

na rivm.n1 
@rivm.nl> 

[-kim. nl > 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: Antw: Top-100 NH3 
vrijdag 15 april 2022 14:38:44 

heeft niet meer gereageerd dus waarschijnlijk ok nu. 
Groei, 
0211 

Hoi, dank iedereen, heel duidelijk uitgelegd nu idd. En hopelijk voldoende. 

From:5.1.2MM~ @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 15:06 
To:§§§~~@rivm.n1>; 
Cc: 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: Antw: Top-100 NH3 

@rivm.nl> 

Dank voor jullie snelle reacties! Volgens mij hebben we nu prima uitgelegd wat de 
generieke lijst is. Ik ga het delen met 
Groet, 
5.1.2.e 

From:5.1.2.e 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 15:04 
To:5.1.2.e Ailgálkki~ 	;  P rivm .n1>; 
Ce5.1.2.e 11111111111.11.1rivrn  .n1>; 	,•} 

@rivm.nl> 

Subject: RE: Antw: Top-100 NH3 

Eens met 5.1.2.e hierbij een versie waarin ik nog een paar punten heb aangepast: 

In bijlage 9 van het WUR-rapport zie je de emissiefactoren, zoals gebruikt voor het 
berekenen van de zogeheten nationale emissietotalen. Dat is een iets geaggregeerder 
(generieker) niveau dan de wettelijke RAV-lijst (die je op de site van Infomil vindt). Zo 
staat er bijvoorbeeld voor melkvee op het geaggregeerde niveau 1 soort grupstal, terwijl 
er op de RAV-lijst 2 varianten van bestaan. In bijlage 9 gaat het dus om stalsoorten op 
een geaggregeerd niveau. Wettelijk worden ongeveer 300 stalsystemen onderscheiden 
(met elk een eigen RAV-code en emissiefactor, die op de site van Infomil staan). Voor 
het bepalen van de ruimtelijk verdeelde emissies rekenen we zowel met de generieke 
lijst als met de gedetailleerde gegevens, inclusief de RAV-code/emissiefactoren. Voor de 
vergunningen levert de initiatiefnemer altijd zelf de RAV-code aan in verband met de 
benodigde juridische basis. Voor de jaarlijks gerapporteerde emissies rekenen we dus 
met de bovengenoemde combinatie. 
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Heb dat punt van die vertaling naar depositie er uit gehaald. 	acht ik zonder 
meer in staat om dat in de gaten te hebben 

Groet, 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: woensdag 13 april 2022 14:24 
To: 	 @rivm.nl>; 
Cc: 	 @rivm.n1>; 

@rivm.nl> 
Subject: RE: Antw: Top-100 NH3 

Hoi, nu leest het alsof we iets - een tussenstap - vergeten zijn te doen, zie laatste zin. Dat is m 
niet, zou ook niet expliciteren waar die fout zat, daar vraagt ie niet naar. 
Ik zou ipv de laatste zin zeggen: 
We rekenen bij het bepalen van de emissies zowel met de generieke lijst als met gedetailleerde 
gegevens, incl de RAV codes. Voor de vergunningen levert de aanvrager altijd de RAV code aan 
ivm juridische basis. Voor jaarlijkse emissies (wat niet naar depositie 1 op 1 is door te vertalen) 
rekenen we met bovenstaande combi. 

• graag check! 

Van: 	 Privm.nl> 
Datum: 13 april 2022 om 14:04:43 CEST 
Aan 	 Rrivm.nl>, 
CC: 	 @rivm.nl>, 

Privm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Top-100 NH3 

Hi 

@rivm.nl> 

Net met 	gesproken over `de generieke lijst'. Ik denk dat ik het nu begrijp. Zou dit 
onze reactie naar hem kunnen zijn? 

Dag 

In bijlage 9 zie je de zogeheten nationale totalen (WUR-rapport). Dat is een iets 
geaggreerder (generieker) niveau dan de wettelijke RAV-lijst (die je op Infomil vindt). 
Bv voor melkvee staat op het geaggreerde niveau 1 soort grupstal, terwijl er op RAV-
lijst (en in werkelijkheid) 2 varianten van bestaan. In bijlage 9 gaat het dus om 
stalsoorten op geaggereerd niveau (voor de nationale totalen). Terwijl er in de realiteit 
soms meerdere varianten per soort zijn. Wettelijk worden ongeveer 300 stalsystemen 
onderscheiden (met elk een eigen RAV-code, die op Infomil staat). De varianten per 
stalsoort staan niet in bijlage 9 maar dus wel in de RAV-codes. Die stap naar 'varianten 
per stalsoort' (verdere detaillering) ontbrak dus in de top 100 en zijn we nu aan het 
uitrekenen. 



Van: Privm.nl> 
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Groet, 

From: 
Sent: dinsdag 12 april 2022 20:34 
To 
Subject: Antw: Top-100 NH3 

Prima 

rivm.ni> 

Crivm.nl> 

Datum: 12 april 2022 om 19:08:45 CEST 
Aan: 	 (@rivm.nl>  
CC 	 Privm.nl>, 

@rivm.nl> 
Onderwerp: Antw: Top-100 NH3 

H i 
Onderstaand antwoord heb ik nog niet naar 5 
staat. Graag morgenochtend even samen bellen. 
Groet, 
Oritn0 

gestuurd omdat ik niet begrijp wat er 

Van:5.1.2.e 	 '(@rivm.nl>  
Datum: 8 april 2022 om 14 12 34 CEST 
Aan:5.1.2.e 	 @rivm.nl> 

@rivm.nl> 5.1 
Privm.nl> 

Onderwerp: FW: Top-100 NH3 

Hoi 5.1.2.è 1. 

bij deze een voorstel voor een antwoord. Ik stel voor nog 1x antwoord via de mail en 
dan zal er volgende week mogelijk gebeld moeten gaan worden. Want hij lijkt te willen 
toeredenerén naar de vergunningen, zie oorspronkelijke vraag. Echter het gaat hier niet 
om vergunde emissies. Ik wou het nu heel lean houden. Om voorgaande goed kort te 
sluiten is een gesprek nodig denk ik, laten we dat na maandag doen. 
Eens? 

Het klopt dat bijlage 9 deze generieke lijst betreft zoals we in de brief beschreven. 
Het is daarbij goed om H2 uit dit rapport in ogenschouw te nemen om het gebruik van 
deze lijst in het bepalen van de nationale totalen van de verschillende staltypes te 
kunnen plaatsen. 

Ps py ik hou toch vast aan het gebruik van het woord ' lijst'. Het zijn 



I EenVandaag 
Postbus 2 
1200 JA Hilversum 
T: +31 (0)35 
M: +31 (0)6 
@: 	Oeenvandaag.n1 
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verschillende tabellen/lijsten maar ik ga daar nu niet onnodige verwarring in zaaien. 

From: 
Sent: vrijdag 8 april 2022 12:47 
To: 
Subject: FW: Top-100 NH3  

Rrivm.nl> 

(rivm.n1>; 	 Rrivm.nl> 

From: 
Sent: donderdag 7 april 2022 16:02 
To 
Subject: FW: Top-100 NH3 

Rrivm.nl> 

@rivm.nl> 

Hoi, 

Zou jij 

Groet, 

even kunnen bellen anders? 

From: 	 igieenvandaag.nl> 
Sent: donderdag 7 april 2022 16:00 
To:5.1.2.Q 	 rivm.nl> 
Subject: Re: Top 100 NH3 

Ha 51 2è:  

In bijlage 9 zie ik inderdaad de verschillende RAV-coderingen. Maar uit jullie brief maakte ik op 
dat er een meer generieke lijst is, in het kader van de landelijke monitoring. Die vind ik niet terug 
in het rapport of zie ik iets over het hoofd? 

Met vriendelijke groet, 
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Op do 7 apr. 2022 om 15:22 schreef 
	

@rivm.nl>: 

HoiSS  

Sorry voor mijn late reactie (ik zag ook je app), maar ik ben ondertussen wel bezig geweest 
met het antwoord. In H2 en Bijlage 9 in bijgevoegd rapport (544296 (wur.nl) ) vind je de 
gevraagde informatie. Mocht dat onvoldoende duidelijkheid geven dan hoor ik het graag. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

2. 
5.1.2. 
T: +31 30 5.. .9 
M: +31 6 941 
5.1.2. 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Stafeenheid Communicatie en Documentaire Informatievoorziening 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 Postbus 66 1 3720 BA 1 Bilthoven 
http://www.rivm.n1   

De zorg voor morgen begint vandaag 

From:512j 	 j@eenvandaag.nl> 
Sent: donderdag 7 april 2022 11:16 
To:54.2.9 	 i 	 (rivm.nl> 
Subject: Top-100 NH3 

Dag ,12..01 
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Ik heb een vraag over de fout in de top-100 NH3-uitstoters. In jullie brief aan de minister van 
N&S schrijven jullie dat jullie voor het bepalen van de emissies uit stallen gebruik maken van 
een generiekere versie van de RAV-lijst. 

Begrijp ik het daarmee goed dat de generieke RAV-codes representatief zijn voor de circa 300 
codes die in de vergunningverlening worden gebruikt? 

Zo ja, kunnen jullie mij een overzicht/tabel verstrekken van deze generieke RAV-lijst, met 
daarin de koppeling met de specifieke RAV-codes die ze representeren? 

Met vriendelijke groet, 

12.e 
.2.e 	EenVandaag 

Postbus 2 
1200 JA Hilversum 
T: +31 (0)35 5.1.2.e 
M: +31 (0)6 5.1.2.e 
@:5.1.2.e 	©eenvandaag.nl  
t: ©501g,p.„  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nI  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contáin 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 sehder and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
messages. 
www.rivm.ni/en  Comm tted to health and sustainability 
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From: 	 51:2e:  
To: 

on behalf of 5‘.1?0: 
(aminInv.n1"  

Cc: 	 ; Secretariaat-MIL; 
Subject: 	 Aanbiedingsbrief Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammonlak(N0xen NH3) 
Date: 	 vrijdag 15 april 2022 16:52:19 
Attachments: 	MV-2022-0045 Aanbiedingsbrief TOD 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak (NOx en NH3) def.odf 

M&V-2022-0045 Bijlage 1 Too100 Stikstofuitstoters def NOx.odf 
M&V-2022-0045 Bijlage 2 Toci100 Stikstofuitstoters def NH3.odf 

Hare excellentie mevrouw Van der Wal, 

Bij deze bied ik u de brief en bijlagen inzake Top 100 lijsten stikstofoxiden en ammoniak 
(NOx en NH3) aan. 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 



concepttekst, zodat deze billtën de reikwijdte van het verzoek valt 
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From: 
To: 	 111111.11.1~; 
Subject 	 RE: Doomt Top-100 NH3 - laatste check 
Date: 	 dinsdag 19 april 2022 10:18:11 
Importanoe: 	High 

Dank 	en maar even een check met de RIVM-collega's erbij: 

als we de zin o • nemen 
ag • a on • er • e 	. reeg die vraag 

name 	 erug. 	m van we , om • a e • aarmee niet kan herleiden welke bedrijf 
welke diersoorten) heeft etc. 

Dank en groet, 

Van: 	 @minInv.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 april 2022 10:09 
Aan: 	 @minlnv.nl> 
Onderwerp: Doorst: Top-100 NH3 - laatste check 

Hieronder de reactie van RIVM 

Van: 	 Orivm.nl>  
Datum: 19 april 2022 om 10:07:01 CEST 
Aan: 

	

	 PminInv.nl>, 
Privm.nl>  

CC: 	 Orivm.nl>  
Onderwerp: RE: Top-100 NH3 - laatste check 

Hallo We" 

Maak zelf aub een goede afweging hoeveel detailinformatie jullie willen delen. 

Groeten, 

From: 
Sent: dinsdag 19 april 2022 09:18 
To: 

PminInv.nl>  

Orivm.n1>;  

Cc: 	 f@rivm.nl>  
Subject: Top-100 NH3 - laatste check 
Importante: High 

Beste  uw 



(rivm.nI>; 
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In de brief naar de Kamer met de nieuwe lijsten nemen wij graag het volgende op: 
• - bulten reikwijdte van het verzoek 

Dit is naar aanleiding van vragen gesteld tijdens het debat. 

Graag de bevestiging van jullie dat dit Inderdaad zo Is. 
We willen de stukken vandaag verzenden, vandaar de hoge urgentie. 

Bij voorbaat dank! 

Met vriendelijke groet, 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC I Den Haag I 
Postbus 20401 12500 EK I  Den Haag 

Tiraw
ay.„ 

 

Van: 1111~11.1~~1  
Verzonden: woensdag 6 april 2022 14:04 
Aan: 

Pmininv.nl> 
CC: 	 Orivm.nl> 
Onderwerp: RE: Antw: Urgent: Verzoek van de minister nav top100 NH3 

E 



: Zie mail nog 

: Kun je mij zsm terugbellen? 

: Gemist spraakgesprek 

: Gemist spraakgesprek 

: lig voordat je512 gaat bellen 

gaat je bellen 

: Wil je spoedig vraag uitzoeken of het idd in de aanlevering 
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[05-04-2022 20:40:36] 5.1.2.e 

[05-04-2022 20:41:06] 5.1.2.e 

[05-04-2022 20:54:34] 5.1.2.e 

[05-04-2022 21:07:15] 5.1.2.e 

[05-04-2022 21:14:33] 5.1.2.e 

[05-04-2022 21:23:13] 

[06-04-2022 08:45:08] 5. 1.2.e 

[06-04-2022 09:13:19] 5.1.2.e 

[06-04-2022 09:13:25] 5.12.e 

[06-04-2022 09:13:43] 5.1.2.e  

: Mail aan 5- 11 .2.el1  verstuurd. 

5.1.2.e 

j: Top! 

1: Zie mail l am aan jou 

Geregeld 

Zei ie ook, nou ga maar met de benen op de bank! 

: En jij ook 

: Weet je van wie de kamervragen waren, SGP? 

: Groenlinks 

1: Laura bromet 

: Kan je terugbellen? Had Bbb aan de lijn. 

[06-04-2022 09:29:31] 5.1.2.e 	: 5.1.2.e zegt dat 
	

el vrij is maar mee wil doen. Zal 
appen dat er iets in mailbox van 5.1.2.e zit 

[06-04-2022 09:36:01] 5.1.2.e 

[06-04-2022 15:20:49] 5.1.2.e 

[06-04-2022 15:22:10] 5.1.2.e 

[06-04-2022 17:10:46] 5.1.2.e 

[06-04-2022 17:11:39] 5.1. 2.e 

: 

Gaan we LNV nog het aantal terugmelden? 

: ik check even bij 5121 

[20-04-2022 14:33:01] 5.1  .2.e 

[20-04-2022 14:34:50] 5.1.2.e 

[20-04-2022 14:48:01] 5.1.2.e 

[20-04-2022 14:57:56]512.e 

[20-04-2022 15:29:45] 5.1.2.e 

[20-04-2022 15:30:46] 5.12.e 
door RVO zit en dus niet bij ons? 

[20-04-2022 15:40:17] 5.12.e 	 : 5  1 le  heeft gebeld. Weet niet of je vraag makkelijk 
(door ons) uit te zoeken is maar ik ga 51." bellen. 

[20-04-2022 15:41:39] 
	

: Accepteer je Signalgroep?5,12°  heeft net detail erover 
geappt, zal m nog doorzetten 

[20-04-2022 15:44:59] 
	

: Gedaan 

[20-04-2022 15:45:06] 	 : Bel met 



[20-04-2022 17:16:32] 
volgende week. 

[20-04-2022 17:17:09] ~PF 
: Wat mij betreft beter om door te schuiven naar 

Heb morgen om 9 uur overleg, kunnen we daarvoor 
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[20-04-2022 16:07:10] 5.1.2.e 
	

5 1 2 e  wil dit uitzoeken niet persé nu 

[20-04-2022 16:07:26]5.1 .2.e 
	

Komt morgen verder, bel je dan 

[20-04-2022 17:16:10] 5.1.2.e ""9"1111: Wil alleen graag voor morgenochtend weten of de 
evaluatie met 5 1 2 e  doorschuift naar volgende week. Is er door de melee vast niet van gekomen om 
te bespreken bespreken maar maakt voor mij uit of ik morgen thuiswerk of niet. 

even contact hebben over vervolgstappen? 

[20-04-2022 17:18:14] 	 : 5.1." kan niet de vragen over hoofd/neven 
beantwoorden. Het deel wat zij kan beoordelen ziet er wat haar betreft goed uit. 

[20-04-2022 17:20:36] 	 : Ok dank! 



To:  
	

@rivm.nl>; 

@rivm.nl>;  5.1.2.e 

Subject: RE: Antw: Nieuwe top 100 
@rivm.nl> 

@rivm.nl> 

@rivm.nl>; 

Privm.nl> 
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From: 	 5.1.2.e 
To: 	 5.1.2.e 	;5.1.2.e 	;5.1.2.e 
Subject: 	RE: Antw: Nieuwe top 100 
Date: 	 woensdag 20 april 2022 11:06:00 

Allen, 

Journalist gebeld en vragen beantwoord. Ging prima, hij heeft allerlei bestanden 
(geWOBd) mbt vergunde emissies dus dat was al een deel van de verklaring. Heb hem 
verder de keten uitgelegd. Hij is op dit moment niet specifiek bezig voor een artikel 
maar wilde meer snappen waarom de lijsten die hij heeft niet te lijken te matchen met 
de top 100 lijst. Als hij (tzt) nieuwe vragen heeft komt hij terug. 

Groeten, 

From: 
	 @rivm.nl> 

Sent: woensdag 20 april 2022 09:34 
To 
	

@rivm.nl>; 
@rivm.nl>; 	 @rivm.nl> 

Subject: RE: Antw: Nieuwe top 100 

Precies, ga er niet van uit dat hij van hoed en rand weet (ook al lijkt dat zo als hij zelf 
databestanden heeft). Blijf het hele plaatje geven (als dat belangrijk is voor het juiste 
begrip). 
Groet, 
5.1.2.e 

From: 5.1.2.e 

Sent: woensdag 20 april 2022 09:22 
Privm.nl> 

Hoi, 
en misschien het totaalplaatje meegeven, dat het hier om x% van het totaal gaat, 
hoewel hij dat mogelijk wel weet, maar je weet maar nooit. 
5.11• .0 

From: 	 s. 
Sent: woensdag 20 april 2022 09:08 
To: 

@rivm.nl> 
Cc: 

Subject: RE: Antw: Nieuwe top 100 

Goed plan Zijn nummer staat onderaan de mail. Ik laat hem weten dat je gaat bellen. 
Weet even dat hij nu dus denkt dat onze data niet kloppen (want geen match met die 
van hem). Ik vermoed dat het gaat om (onze) officiële versus (zijn) onofficiële data. 
Afpellen van zijn data lijkt mij dan het beste. Laat je even weten hoe het gesprek is 
gegaan? 
Groet, 
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From:5.1 .2.e 	 @rivm.nl>  
Sent: woensdag 20 april 2022 08:13 
To: 5.1.2.e   pálle"Mill~Privm.nl>  
Cc: 5:12~111~: 	 Rrivm.nl>  
Subject: Antw: Nieuwe top 100 

Hallo 

Ik vind het prima om de journalist te woord te staan. Zal ik hem vanmorgen bellen? 

Groeten, 

Van:5.1.2.e 	 Privm.nl>  
Datum: 19 april 2022 om 16:55:19 CEST 
Aan: 5.1.2.e~~1. @rivm.nl>,  5.1.2.e 

rivm.nl>  
CC:5.1.2.e 	 @ rivm.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe top 100 

Hoi, 

Zie hieronder vragen van Omroep Gelderland. Ik kan deze technische vragen niet 
beantwoorden: kunnen we de databronnen zo opsommen of is het handiger als een van 
jullie beiden met journalist belt om het door te nemen? 

Groet, 
5.1.2.e 

From:5.1 .2.e 
Sent: dinsdag 19 april 2022 16:38 	• 
To:5.1.2.e 	 (@riv rn.nl> 
Subject: Re: Nieuwe top 100 

Dag  5.1.2.e 

Dank voor je antwoorden. Het is mij echter nog niet helder op basis van welke gegevens 

jullie deze berekening voor veehouderijen gemaakt hebben. Wat zijn de databronnen? Ik 

snap dat de berekening complex is, maar wil voor nu vooral weten waar de gegevens die 

als input dienen vandaan komen. Ik beschik namelijk over een aantal verschillende 

databases met NH3 uitstoot van veehouderijen in de provincie Gelderland en hoe ik ook 

kijk, ik krijg die databases niet opgelijnd met de top 100 die jullie gepubliceerd hebben. En 

ik vraag me nu dus af waar het mis gaat. 

Met vriendelijke groet, 



Van: 5.1.2.e .11111111L
, 

 rivm.nl>  
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5.1.2.e 

Omroep Gelderland 

1 

Datum: dinsdag 19 april 2022 om 16:07 

Aan: 221111~11111Vgld.nl>  
Onderwerp: Nieuwe top 100 

Dag 

Ik kreeg je niet telefonisch te pakken dus dan maar even per mail een reactie op je 
vraag naar de oorzaak van het verschil: 

• In de oude lijst zijn door een menselijke fout niet alle 300 verschillende staltypen 
(RAV-codes) meegenomen bij de berekeningen. Als je er dieper in wilt duiken: dit 
is de gebruikte (generieke) lijst -> bijlage 9 in 544296 (wur.nl).  In hoofdstuk 2 vind 
je nog een nadere uitleg over de codes in bijlage 9. 

• In de nieuwe lijst zijn alle staltypen wel correct meegerekend. 
• We passen onze werkwijze aan om te zorgen dat een dergelijke menselijke fout bij 

een niet-standaard lijst niet nogmaals voorkomt. 
• Overigens heeft deze door ons gemaakte fout geen gevolgen voor AERIUS of de 

manier waarop de stikstofdepositie is berekend in het stikstofdossier. De top 100 
is een handmatige, op verzoek gemaakte lijst. 

Groet, 
512e' 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 
5.1.2.e 

T: +31 30 5.1.2.e 
M: +31 6 5.1.2.e 
5.1.2.e 	ivm.n1 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Stafeenheid Communicatie en Documentaire Informatievoorziening 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 Postbus 66 1 3720 BA 1 Bilthoven 
http://www.rivm.n1   

De zorg voor morgen begint vandaag 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
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SorryiESs de meneer van EZ 
de 	Ede heet 
06 

telt nu 	op, mailt ie zo 
naar mij en 	er check 

Overigens stond er ook een 
nertsenboer bij de top100. Daar 
speelde in het verleden ook het 
punt dat dit bedrijf alle beesten uit 
negen vestigingen op de 
hoofdlocatie rapporteerde. 

Contact gehad met 5.1.2.e 
van LNV, op dit moment zijn er geen 
andere vragen bekend dan die over 
Ede. Hij stelt mij op de hoogte 
indien er vragen komen over andere 
bedrijven/gemeentes. 

Dank allemaal voor snelle acties 
5.1.2 en Minister waren blij met 
onze acties en communicatielijn 
We krijgen vast snel een uitnodiging 
voor techn briefing 

Ik weet niet of er nog vragen 
binnenkomen. Hou jij dat bij 

Ja, op dit moment zijn mij (actief) 
geen andere vragen bekend anders 
dan Ede. 

Dankjewel 
Mooi dat het rustiger is 

Ik lees het bericht op de website 
van de BBB en de kern van het 
verschil is volgens mij toch echt in 
het feit dat wij binnen de ER hogere 
emissiefactoren gebruiken dan 
diegene op de RAVcode lijst. 

Gaan we dat (actief) uitleggen of 
doen we dat pas bij een Technische 
Briefing als we het complete verhaal 
kunnen vertellen. 

Is handig om alvast een korte tekst 
te hebben 
Maar die brengen we nu niet naar 
buiten. Wel goed om gereed te 
hebben. 

Ok, ga ik mee aan de sl 
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i(aipo.nl' 
From: 
To: 	 5  
Subject: 	Nuon centrale 
Date: 	 donderdag 21 april 2022 08:42:00 

Geachte imere, 
Via IMIEM is bij mij de afgelopen week een vraag binnen gekomen over de top 
100 lijst mbt de uitstoot van de Nuon centrale (Eemshaven). Voor zowel de NOx als de 
NH3 uitstoot komen de emissies op de lijsten overeen met de opgegeven waarden door 
het bedrijf in het e-MJV. Kan hier sprake zijn van een misverstand? Kan u misschien aan 
mij aangeven wat uw vraag is precies is? 

Met vriendelijke groeten, 

454iis 
RIVM I centrum voor Milieukwaliteit 1 Stoffen Monitoring en Onderzoek stikstof 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 
T: 06-W: 
~.emissieregistratie.nliwww.e-mjv.n1  
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From: 
To: 
Subject: 
Date: 

FW: Advies n.a.v. overleg LNV communicatie via socials (ophef nieuwe lijsten) 
vrijdag 22 april 2022 15:15:00 

Hoi, 
Nou ik zit hier niet op te wachten, en jullie vast ook niet 
IE ik probeer Comm meer te laten trekken, maandag in ons overleg met hen nog 
maar weer proberen. 

bij jou ook niemand die dit kan trekken vrees ik.. 

From: 
Sent: donderdag 21 april 2022 13:13 
To: 
Cc:1 

@rivm.nl> 

@rivm.nl>, 	 @rivm.nl> 
@rivm.nl>; Socialmedia <1.1111@rivm.nl> 

Subject: RE: Advies n.a.v. overleg LNV communicatie via socials (ophef nieuwe lijsten) 

Hal 

Zelf heb ik de behoefte dat jij er "tussen" zit en dat je het vanuit de inhoud coordineert. 
Maar misschien zit 51,t2it daar anders in? 

Mooie dag en hartelijke groet, 

Aanwezig op: ,  

Van: 	 @rivm.nl> 
Verzonden: donderdag 21 april 2022 13:06 
Aan  	Privm.111>; 	 Privm.nl> 
cc 	 rivm.nl>, Socialmedia 	Privm.nl> 
Onderwerp: RE: Advies n.a.v. overleg LNV communicatie via socials (ophef nieuwe lijsten) 

Hoi allen, 
Ik ben blij met ook jullie conclusie geen twitterdraadje. 
Over de QenA's: je mag ze ook gelijk naar Q:42.«-1 en 512e sturen, hen input te vragen. 
Dan kijk ik mee bij versie waarvan jullie denken dit is het nu ongeveer' . 
OK? 

@rivm.nl> From: .;kkk,  
Sent: donderdag 21 april 2022 12:28 
To: 
Cc: 

1(@rivm.n1>; 
@rivm.nl>; Socialmedia <  

Al Privm.nl> 
Rrivm.nl> 

Subject: Advies n.a.v. overleg LNV communicatie via socials (ophef nieuwe lijsten) 
Importance: High 

Dag allen, 

Zojuist opgehangen met LNV n.a.v. onze wens toch te willen reageren op de tweets van 



M 06 
arivm.n1 

http://www.rivm.n1   
Aanwezig op: 
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mevrouw Van der Plas en anderen n.a.v. haar tweets. Hoewel haar beweringen onjuist 
zijn (dat de lijst weer niet klopt), is het advies van LNV om bij de feiten te blijven (zoals 
onze tweet gisteren) en te verwijzen naar de technische briefing. LNV heeft sowieso de 
afspraak niet te reageren op tweets van Kamerleden. 

Om niet onbedoeld (het proces richting) de technische briefing te frustreren, ga ik mee 
in dit advies om niet te reageren met toelichting, hoe frustrerend dat ook voelt. Mogelijk 
gaat het verder los op Twitter. Verzoek aan team social te blijven monitoren en conform 
eerdere mail vandaag gogg dagelijks op de hoogte te houden (in afwezigheid van 
51572eg en 	volgende week en de week erop, graag een cc aan 54g2:'.:61 

Met LNV heb ik afgesproken dat we contact houden en bij twijfel altijd bij hen kunnen 
checken of we toch niet moeten reageren. @teamsocial 	 . 	: dat kan via 
5.1.2.e 	of 	 of natuurlijk via 

Bericht website 
Een bericht op de website kan wel gewoon. In de lijn van de woordvoeringslijn en de 
tweet van gisteren zal ik dat vanmiddag nog opstellen, zodat het vandaag nog op de 
website geplaatst kan worden. 	 A: ik mail je later vanmiddag het 
concept. 

Q&A 
Ondertussen zijn we nog bezig met het opstellen van een Q&A. 25.1.2.e 
conform besproken stuur ik je die vanmiddag toe zodat jij de (colgrdinatie van de) 
beantwoording op je kunt nemen. 

Mooie dag en hartelijke groet, 

Bedrijfsvoering 1 Communicatie en Duurzame informatievoorziening 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 1 3721 MA Bilthoven 

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag 
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From: 	 Emissieregistratie  
To: 	 Info-RIVM  
Subject: 	22-068 MCvZ RE: Melding nr. M2204 0960 onderwerp: Ammoniak en Boeren 
Date: 	 donderdag 28 april 2022 17:46:00 

Beste 5;;1 9 
Onderstaande mail bevat geen vraag en dus kan er ook door ons geen antwoord 
geformuleerd worden. 

Groeten, 
5N2 

From: info@rivm.nl  <info@rivm.nl> 
Sent: woensdag 6 april 2022 14:36 
To: stikstofvragen 	 rivm.nl> 
Subject: Melding nr. M2204 0960 onderwerp: Ammoniak en Boeren 

Beste collega, 

Bij het RIVM Infopunt is onderstaande vraag binnengekomen. Deze mail heeft het 
volgende kenmerk gekregen: M2204 0960. Kun jij die beantwoorden? 
Wij streven ernaar om vragen binnen 5 dagen te beantwoorden. Dit kan op 2 manieren: 

1. Beantwoord de vraag in deze mail en druk op reply. Ik stuur je antwoord door 
naar de vragensteller. 
—> Niets wijzigen in de onderwerpregel van je reply mail. Daar staat namelijk het 
registratienummer. Met kleur gearceerde teksten zijn in ons systeem niet leesbaar. 
2. Neem zelf contact op met de vragensteller om zijn/haar vraag te beantwoorden. 
Als je dit per mail wilt doen kun je dit mailtje gebruiken. Haal dan deze standaardtekst 
aan jou + mijn naam weg. 
—> Het is niet nodig om mij te laten weten dat je de vraag zelf gaat beantwoorden. Deze 
vraag wordt zonder nieuw bericht automatisch bij het RIVM Infopunt als 'afgehandeld' 
aangemerkt. 

N.B. Het kan zijn dat deze vraag niet voor jou/jouw afdeling bestemd is. Stuur de mail 
terug en zet dit er bij. Ook nu niets wijzigen in de onderwerpregel. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 	I 
RIVM Infopunt 

Verzoek: 
E-mail adres: .1.2.e 1@ziggo.n1 
Date sent: Apr 6, 2022 12:39 PM 
To: info@rivm.nl   
Subject: Ammoniak en Boeren 

Geachte, 

Wordt nu toch echt tijd dat jullie je zaakjes op orde krijgen. Zoveelste misser...en dan 
gek vinden dat niemand meer vertrouwen heeft in uw organisatie. 
Blijf kritisch en vermeld niet alleen wat Rutte wil 	 blijf onafhankelijk, kan je ook nog 
slapen snachts. 
Veel succes 	Rommelaars 

Er is een fout gemaakt in de lijst over de top 100 stikstofbronnen, schrijft minister 
Christianne van der Wal—Zeggelink (Natuur en Stikstof) in een brief aan de Tweede 
Kamer. Het RIVM zou ten onrechte boerenbedrijven hebben opgenomen in de lijst met 
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de grootste stikstofuitstoters van het land. 
De lijst werd dinsdag met de Tweede Kamer gedeeld. Daaruit bleek dat staalconcern 
Tata Steel de grootste uitstoter is van stikstofoxiden, gevolgd door luchthaven 
Schiphol. Daarnaast was er een lijst gemaakt met uitstoters van ammoniak, waarop 
vooral veel veehouderijen staan. 
Op die lijst staan veehouderijen die volgens een berekening veel uitstoot hebben, maar 
dat blijkt in werkelijkheid niet altijd zo te zijn. In een korte toelichting schrijft het RIVM 
dat dit te maken heeft met de staltypes. Er zijn een aantal stallen die moderne 
technieken hebben ingezet om de uitstoot te beperken, maar omdat de uitstoot werd 
berekend op basis van minder schone stallen belandden juist deze bedrijven op de lijst. 
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From: 
To: 
Subject: 

Date: 
Attachments:  

Emissieregistratie  
Info-RIVM  
22-069 MCvZ RE: Melding nr. M2204 1322 onderwerp: RE: Vraag over Urker bedrijven op lijst top100 
Ammoniakbronnen 
donderdag 28 april 2022 17:53:00 
image001.pnq 

Hallo po 
Excuses voor het late antwoord, jullie kunnen de vraagsteller antwoorden dat op de 
gecorrigeerde top 100 lijst geen agrarische bedrijven gevestigd te Urk meer voorkomen. 

Groeten, 

From: info@rivm.n1<info@rivm.nl> 
Sent: vrijdag 8 april 2022 09:15 
To: stikstofvragen <01, 1@rivm.nl> 
Subject: Melding nr. M2204 1322 onderwerp: RE: Vraag over Urker bedrijven op lijst top100 
Ammoniakbronnen 

Beste collega, 

Bij het RIVM Infopunt is onderstaande vraag binnengekomen. Deze mail heeft het 
volgende kenmerk gekregen: M2204 1322. Kun jij die beantwoorden? 

Mogen we de vraagsteller verwijzen naar de brief op onze website 
https://www.rivm.nl/stikstof/actueel#Fout  en aangeven dat er momenteel hard wordt 
gewerkt om zo spoedig mogelijk een gecorrigeerde top 100 lijst van ammoniakuitstoters 
op te stellen? Of handelen jullie de vraag liever zelf af? Of deze vraagsteller verwijzen 
naar de helpdesk van Bij12? 

Wij streven ernaar om vragen binnen 5 dagen te beantwoorden. Dit kan op 2 manieren: 

1. Beantwoord de vraag in deze mail en druk op reply. Ik stuur je antwoord door 
naar de vragensteller. 
—> Niets wijzigen in de onderwerpregel van je reply mail. Daar staat namelijk het 
registratienummer. Met kleur gearceerde teksten zijn in ons systeem niet leesbaar. 
2. Neem zelf contact op met de vragensteller om zijn/haar vraag te beantwoorden. 
Als je dit per mail wilt doen kun je dit mailtje gebruiken. Haal dan deze standaardtekst 
aan jou + mijn naam weg. 
—> Het is niet nodig om mij te laten weten dat je de vraag zelf gaat beantwoorden. Deze 
vraag wordt zonder nieuw bericht automatisch bij het RIVM Infopunt als 'afgehandeld' 
aangemerkt. 

N.B. Het kan zijn dat deze vraag niet voor jou/jouw afdeling bestemd is. Stuur de mail 
terug en zet dit er bij. Ook nu niets wijzigen in de onderwerpregel. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

RIVM Infopunt 

Verzoek: 
E-mail adres: 5.1.2.e 	I©urk.n1  
Date sent: Apr 7, 2022 2:42 PM 
To: 'info@rivm.nr-  <info@rivm.nl> 
Subject: RE: Vraag over Urker bedrijven op lijst top100 Ammoniakbronnen 
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Of is er 2e een pluimveehouderij op de lijst gezet waar we er maar 1 van hebben op 
Urk. 
Daar lijkt het nl. wel op••• 

Van 	, 1 
Verzonden: donderdag 7 april 2022 12:36 
Aan: 'info@rivm.nl' <info@rivm.nl> 
Onderwerp: Vraag over Urker bedrijven op lijst tOp100 Ammoniakbronnen 

Hallo, 

Er staan 2 Urker veehouderijen op de lijst van top100 Ammoniakbronnen. 
Dit komt mij vreemd voor. 

Kunt u evt. ook duiden wat voor type bedrijven dit zouden kunnen zijn? 

Zijn dit echt de bedrijven die op Urk zelf staan of zijn het bijv. B.V.' s 
die administratief op Urk gevestigd zijn, maar de stallen elders hebben staan? 

Met vriendelijke groet, 

image002.gif 



@rivm.nl> 

@rivm.nl> 
@rivm.nl> 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 
maandag 9 mei 2022 14:59:00 

Nee niet per se want de eerste vraag gaat over top 100 en daar is die tabel en bijlage 
relevant voor en voor gebruik data in Aerius (namelijk alle landbouwemissies) is ook de 
rest van het rapport relevant. 

Overigens heb ik geen bila staan zo direct... 

Groeten, 
5.1.2.e 

From: 5.1.2.e 
Sent: maandag 9 mei 2022 14:34 
To:5.1.2.e 
cc:5.1.2.e 	 @rivm.nl>; 
Subject: RE: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 

Hoi, 
Dan even voor de scherpte 	 als je die toevoeging weglaat dan moet ie ook bij 
de andere vraag weg. Terwijl in een ander antwoord (ik meen aan 	je wel die tabel 
en bijlage had genoemd. 
Misschien straks even in ons bila mondeling. 

From:5.1.2.e 
	 Privm.nl> 

Sent: maandag 9 mei 2022 12:33 
To:5 	e 	 rivm.n1>; 

(r ivm.nl> 
Cc: 	 @rivm.nl>  
Subject: RE: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 

Nee, ik heb geen antwoord gegeven 

Vriendelijke groet, 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 	 M 06 

	 www.aerius.n1 

Van: 	 Privm.nl> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 12:03 
Aan:ir 	 @rivm.nl> 
CC: 	 '@rivm.nl>;M: 

	
@rivm.nl> 

Onderwerp: RE: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 

Heeft 	al van iemand antwoord gekregen? 



Rrivm.nl>; 
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Groeten, 

From: 	 Omininv.ni> 
Sent: woensdag 4 mei 2022 14:55 
To: 

11111.11.11@r-IY-ani>  
Cc: 	 Orivm.n1>; 
Subject: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 

Hallo 

@rivm nl> 

We hebben een aantal Kamervragen ontvangen over het Wur-rapport "Emissies naar lucht uit 
de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019". 
De volledige set is bijgevoegd. 
Twee antwoorden wil ik afstemmen. Ik heb het bewust kort gehouden. 

concepttekst, zodat deze buiten de reikwijdte van het verzoek valt 

Met vriendelijke groet, 

11111•111116. 
Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 1 2594 AC 1 Den Haag 1 
Postbus 20401 1 2500 EK I  Den Haag 

T +31 65.1.2.e 
E5.1.2.e 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
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risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakel jkheid voor schade, van we ke 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 massage. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 



cc:5.1.2.e @rivm.nl> 
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From: 	 5.1.2.e 
To: 	 5.1.2.e 	;5.1.2.e 
Cc: 	 5.1.2.e 
Subject: 	 RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 
Date: 	 dinsdag 10 mei 2022 11:44:07 
Attachments: 	imaae001.ono 

in  belde vanmorgen mij terug in ik heb hem op het rapport gewezen. 
Dit is ook het antwoord op de kamervraag toch? En al eerder gecommuniceerd. 

Maar geen schriftelijke reactie naar 

Vriendelijke groet, 
UnitTOM-41 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030-5.1 	M 06-5.1.2.e www.aerius.n1 

Van:5.1.21- 	 rivm.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 mei 2022 10:51 
Aan:5.1.2.e 

	

	 @rivm.nl>; 5.1.2.e 
@rivm.nl> 

Onderwerp: RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

Hoi, 
Ik ben het hier mee eens, ik overleg even met 512.e  wat hij er van vindt. 
1 ;f1 

From:  Rrivm.ni>  
Sent: maandag 9 mei 2022 18:43 
To:5.1.2.e 

	

	 @rivm.nl>;  §.1.2. 
@rivm.nl>  

cc:5.1.2.e 	 @rivm.nl>  
Subject: RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

Hallo  5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e; 

Maar dan kunnen we toch beter iedereen die naar dergelijke info vraagt op het WUR 
rapport wijzen? Dat zou ik namelijk bij de gemeentes ook willen doen. Door die ,M1 

wel weer dingen te melden creëren we wat mij betreft een ongelijk level 
playing field en dan heb ik er moeite mee om tegen de gemeentes te antwoorden dat ze 
maar braaf op de TB moeten wachten. 

Wel helder dat wederom bevestigd is dat we geen bedrijfsgegevens gaan uitwisselen. 

Groeten, 
5.1.2.e 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: maandag 9 mei 2022 16:31 
To: 	 arivm.nl> 
Cc: 	 Pa rivm.n1>; 
Subject: RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

PminInv.nl> 



5.1.2.e 

From:5.1.2.e 
Sent: maandag 9 mei 2022 15:53 
To: 5.1.2.e' 
cc:5.1.2.e 

(rivm.nl> 

@rivm.nl>  
Subject: FW: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

Dag 5.1.2.e 
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Heb net tr,. 4 en 	gesproken: 
1. .1  begrijpt dat we wachten met antwoorden op de Technische briefing 
2. En begrijpt dat we geen individuele bedrijven uitleveren 
3. Vroeg wel of ik (een bekende, tegenwoordig uit 5.1.2.e 	wilde 0r 

bellen om dit toe te lichten 
4. Hem zal ik wel het WUR rapport wijzen in zeggen dat het in een aantal gevallen 

om een factor 2,6 gaat. 

Vriendelijke groet, 
imlar 
RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030 	M 06 	www.aerius.n1  

Van: 	 Privm.nl>  
Verzonden: maandag 9 mei 2022 16:12 
Aan:MMIIÏI~dli@rivm.nl>  
CC: 	 (rivm.nl>  
Onderwerp: RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

heb je met jip: ook besproken dat er naast IPO ook een paar (vergelijkbare) 
vragen liggen van gemeentes (en een telefonische van een OD)? Zou het onhandig 
vinden als IPO wel antwoord krijgt maar de gemeentes bijv niet. 

Wat vinden jullie: 
• Wachten we met beantwoording op de technische briefing (of behandelen we IPO 

anders) 
• Mogen we individuele bedrijven leveren aan de provincies? Volgens onze inzichten 

niet. 

Maar zoals zonet overlegd, ik bel !„1:-..1 ?i.:1 even 

Vriendelijke groet, 

Wijan 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030-5.1.2.e M 06 	www.aerius.n1  

Van:5.1.2.6W""~ arivm.nl>  
Verzonden: maandag 9 mei 2022 08:54 
Aan: 5.1.2.e 	 Ca rivm.n1>;  5.1.2.e 
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1@rivm.n1>; 
	

1@rivm.nl> 
Onderwerp: RE: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

Hallo 

Vermoedelijk moet er eerst met LNV overlegd worden of wij al deze vragen nu al gaan 
beantwoorden of dat men moet wachten tot de technische briefing (geweest is). Ik heb 
er ook nog een paar bij de ER die nog op antwoord wachten. 	 kunnen 
jullie bespreken wie van jullie tweeën dit oppakt? 

Wat mij betreft is het beter om de vragen wel te beantwoorden want de basisuitleg dat 
de ER voor de bepaling van emissies uit stallen voor bepaalde type stallen met andere 
(hogere) emissiefactoren werkt dan die in de RAVlijst kan al een hoop verklaren. Maar 
het kan ook onrust gaan opleveren omdat (wederom) bekend raakt dat emissiearme 
stallen in de praktijk minder emissiearm (kunnen) zijn (zie bijv een aantal vragen die 
BBB hierover reeds gesteld heeft). Dit moet dus goed doordacht worden en wij moeten 
een heldere verhaallijn hebben met de juiste dosering hoofdlijn vs detail. 

(Overigens is wat mij betreft bovenstaande al 'oude' informatie die dus ook al in 
openbare rapporten beschikbaar is, toegepast in de ER sinds de 1990-2019 reeks, 
gemeld aan het SB van de ER, in het GCN/GDN overleg en er zijn zelfs al gerechtelijke 
uitspraken gedaan waarbij vergunningen niet verleend zijn omdat de rechter twijfel 
uitsprak over de EFs op de RAVlijst) 

Daarnaast speelt het punt dat veel BG met vragen graag zouden weten om welke 
bedrijven het gaat en het ook makkelijker zou communiceren als we dat zouden mogen 
melden terwijl dat vanwege AVG niet mag. 

Als het proces helder is ben ik uiteraard beschikbaar om vragen te beantwoorden. Als 
Albert weer beter is betrek ik hem er echter ook graag bij. 

Groeten, 
5.1.2.e 

From:5..1ge 	 @rivm.nl> 
Sent: dinsdag 3 mei 2022 14:52 
To:5.1.2 	 (rivm.n1>;  
5.1.2.e 	 c@rivm.nl>  
Subject: FW: top 100 aanvullende vragen vanuit de GS/PS provincies 

Dames en heer, 

Wie helpt mij aan deze antwoorden? 
Ik kan zelf wat verzinnen maar dat voelt wat wiebelig. 
Hebben we wat standaard teksten (QenA) 

Vriendelijke groet, 

(ffl riv m . nl> ; 

RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030 	M 06  www.aerius.n1 

Van: 	 @bij12.111> 
Verzonden: maandag 2 mei 2022 11:55 
Aan:5.1.2.e 	 rivm.nl> 
cc: 5.1.2.e 	 @ipo.nl> 	rivm.n1>; 

iminlnv.nl>; 	 @mininv.n1>;En 



Van:51' 	 @rivm.nl> 
Verzonden: maandag 25 april 2022 18 02 

bij12.nl> 
Pipo.n1>;  5.1.2. 

@rivm.n1>; 5.1.2.e 	
Privm.n1>; 

Aan:5.1.2.e 
cc:5.1.2.e - 
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@bij12.nl> 
Onderwerp: RE: top 100 

Beste 

Nogmaals dank voor je uitleg over de stikstof top 100. Provincies hebben mij verzocht de 
volgende vragen van GS en PS naar het RIVM door te geleiden: 

1. Waarom een gemiddelde correctiefactor toepassen op individuele bedrijven? Wat is de 
ratio daarachter? 

2. Inzicht verkrijgen in "in een aantal gevallen opgehoogd met een praktijkfactor en nieuwe 
inzichten gebaseerd op onderzoek van en aan ons aangeleverd door de WUR". Provincies 
willen graag weten (en kunnen uitleggen): op welke manier, waar en waarom zijn de 
emissiefactoren opgehoogd? 

3. Welke 3 bedrijven zijn het die vanuit Flevoland in de top 100 zitten. (Flevoland kan het zelf 
niet verklaren). Flevoland krijgt de vraag: waarom koop je X op/verwacht je reductie bij 
Y/ga je gesprek aan met Z, als er volgens RIVM 3 veel grotere veehouderijen zijn. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e AERIUS 

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht 1 www.bij12.n1  
M +31 (0)65 
	

@bij12.n1 

Werkt voor provincies 

12 
Volg ons op Linkedln en Twitter. 

(@rivm.ni>;5.1.2.e 

(rivrn.ni>; 5.1.2.e  21.11.1.11(ffl  minInv.nl>,  5.1 2 e 

1.1111111~1  @rivm.nl>5.1.2.e 	 @mininv.n1>;  5-1 2  e 
Rrivm.nl> 

Onderwerp: RE: top 100 

Beste 

De lijst is gebaseerd op de Emissieregistratie. Deze gaat niet uit van de vergunde 
emissies of dieraantallen maar van de gerapporteerde emissies en 
dieraantallen. 

Voor de industrie zijn dit de emissies zoals gerapporteerd via de Elektronische 
Milieujaarverslagen 
Voor de landbouwbedrijven betreft dit de emissies van stal en opslag, gebaseerd op het 



@rivm.nl> 
Pipo.n1>•511 ' 

Werkt voor provincies 
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aantal dieren zoals de veehouderijen deze hebben opgegeven (over 2019) in de 
Gezamenlijke Opgave (Landbouwteling) aan RVO, eventueel gevalideerd via de I&R-
registratie (oormerken) ook aan RVO. 
De emissiefactoren betreffen de RAV-factoren, in een aantal gevallen opgehoogd met 
een praktijkfactor en nieuwe inzichten gebaseerd op onderzoek van en aan ons geleverd 
door de WUR 

Wat het aantal gemeenten betreft met vragen: ons is alleen de gemeente Ede bekend. 
Er zijn geen andere gemeenten die aan ons gevraagd hebben om toelichting. 

Vriendelijke groet, 
ag yh  _K 
RIVM, Centrum Milieukwaliteit 
T 030-EM M 06'd www.aerius.n1 

Van: 	 @bij12.nl> 
Verzonden: maandag 25 april 2022 07:48 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: top 100 

Goedemorgen g igu 

@rivm.nl> 

Provincies willen graag weten hoe de stikstof top 100 berekend is. Kun je mij een nadere 
toelichting toesturen? En kun je ook aangeven welke vragen gemeenten hebben gesteld m.b.t. 
de top 100 en vergunningen. 

Met vriendelijke groet, 

5.1.2.e 

5.1.2.e AERIUS 

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht I www.bijl2.nl   
M +31 (0)65 1 21e,,j 	[5.1.207 .-A Rbij12.n1 

Volg ons op Linkedln en Twitter. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het 
RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www,rivm.n1  De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sénder and delete the massage. RIVM accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. • 
www.rivm.nl/en  Committed to health and sustainability 



@mininv nl> 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 
dinsdag 10 mei 2022 08:32:02 

Bedankt voor deze terugkoppeling. 
Ik heb het verwerkt (zie ook hieronder in rood). 

Met vriendelijke groet, 

Programma Directoraat Generaal Stikstof 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 12594 AC I Den Haag I 
Postbus 20401 12500 EK I  Den Haag 

T 
E 	 m ninv.ni 

Van: 	 @rivm.ni> 
Verzonden: maandag 9 mei 2022 18:47 
Aan: 	 @mininv.nk 

@rivm.nl> 
CC: 	 @rivm.ni>; 5.1.2.e 
Onderwerp: RE: Kamervragen BBB -  top 100 en NEMA 

Hallo 5.1.2.e, 

Beide antwoorden zijn correct. 

@rivm.nl> 

Groeten, 

From: 
Sent: woensdag 4 mei 2022 14:55 
To: 

Orivm  
Cc: 	 Privm.ni>; 	 arivm ni> 
Subject: Kamervragen BBB - top 100 en NEMA 
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From: 	 5.1.2.e 	on behalf of Emissiereaistratie  
To: 	 5.1.2.e 73Vyslan.fri"  
Subject: 	 RE: 22-066 MCvZ: Contactformulier emissieregistratie 25 grootste NOx en NH3 uitstoters Friesland 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 16:37:00 

Beste 

Sorry voor het late antwoord maar wij zijn helaas niet in de gelegenheid om de informatie die u verzoekt voor 
de NH3 uitstoters (agrarische bedrijven) te leveren. Wellicht kunt uzelf voor de provincie een top 25 maken op 
basis van vergunningen? Voor wat betreft de NOx en NH3 uitstoters uit de industrie zijn er waarschijnlijk wel 
mogelijkheden maar ik weet niet of dat relevant is als we de agrarische bedrijven niet kunnen leveren. 

Groeten, 

RIVM 1 centrum voor Milieukwaliteit 1 Stoffen Monitoring en Onderzoek stikstof 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 91 Postbus 1 1 3720 BA Bilthoven 
T: 06 
www.emissieregistratie.n11www.e-mjv.n1 

	Original Message 	 
From:5.1.2.e 	 @fryslan.frl> 
Sent: maandag 2 mei 2022 12:1 1 
To: Emissieregistratie5.1.2.e 	.(Mrivm.nl> 
Subject: 22-066 MCvZ: Contactformulier emissieregistratie 25 grootste NOx en NH3 uitstoters Friesland 

Beste meneer/mevrouw, 

Middels statenvragen is ons een verzoek gestuurd om twee lijsten aan te leveren: de 25 grootste NOx uitstoters 
en de 25 grootste NH3 uitstoters van Friesland. Op maandag 11 april hebben wij (via 	 ) aan 

gevraagd of hij hierbij kon helpen. Hij heeft onze vraag toen doorgezet naar jullie. 

Tot op heden hebben wij nog geen reactie mogen ontvangen. Zouden jullie kunnen aangeven of jullie ons 
kunnen voorzien van deze informatie (en op welke termijn)? Zo niet horen wij dat ook graag. 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groeten, 
, Provincie Friesland 
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From: 
To: 	 @ bágzob.n1"  
Subject: 	RE: Vraag ODZOB emissiegegevens 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 16:23:00 
Attachments: 	imane002.nnq 

imane003.nnq 
imane004.onq 
imane005.rmq 

Beste 55A-2:ë 

Hieronder het generieke antwoord dat ik zojuist naar meerdere gemeentes gestuurd heb 
die vragen hadden over de top 100 lijst. Ik heb je mailadres gekregen via 	die mij 
jouw mail doorstuurde. Ik ben wel benieuwd wie je allemaal geprobeerd hebt te 
bereiken want ik weet alleen dat jij mijn voicemail hebt ingesproken tijdens mijn 
vakantie; een van de redenen waarom het langer duurde voordat je antwoord kreeg. 

Groeten, 

.1.2.e 

RIVM1Centrum voor Milieukwaliteit 1 Stoffen Monitoring en Onderzoek stikstof 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 91 Postbus 113720 BA Bilthoven 
T: 06-5120 K,:f 
www.emissieregistratie.nl  1 www.e-mjv.nl   

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NO, en NH3 uitstoters zijn er 
meerdere vragen bij het RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal 
vragen vanuit de vergunningverlener (gemeentes bv). Het beantwoorden van deze 
vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische briefing in de Tweede 
Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over 
de NH3 landbouw uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met 
betrekking tot de gehanteerde procedure voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data 
die via verplichte registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM 
aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. Voor de veehouderijen zijn dat data uit de 
Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave Huisvesting en 
vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat 
voor de bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de 
emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over de emissiefactoren die de 
Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 (wur.nl) en dan met name 
tabel 2.1 (pagina 28) en Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met 
verschillende locaties en de Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten 
UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling anders zijn: een bedrijf kan 
locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt 
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bij industriële bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij 
vanwege dezelfde reden niet aan u terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het 
gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

From:=91.11~@rivm.nl> 
Sent: maandag 16 mei 2022 14:05 
To: 5.1.2.e~IMMIM—M~@rivm.nl> 
Subject: Vraag ODZOB emissiegegevens 

5.1.2.e allaodzob.n1 

van:5.1.2.e 	 ;@odzob.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 13:31 
Aan:5.1.2.e 	 Rrivm.nl>  

Hoi 

Nog iets waar je misschien in kan helpen trouwens wat ik woensdag vergat te vragen, jouw collega's 
van emissieregistratie krijg ik met geen mogelijkheid te pakken. Niet via de mail, voicemail of de 
telefooncentrale. Ze reageren ook niet op het terugbelverzoek. Ik heb nu vooral de naam van 
5.1.2.é 	j gekregen. Zou jij daar nog iets in kunnen betekenen? We zouden graag eens 
kijken of we kunnen samenwerken tav de juiste emissiegegevens in het kader van de top 100 lijst. 

Groetjes 51.2.0 

OMGEVINGSDIENST 
ZUIDOOST-BRABANT 

0000 
Volg, deel, verbind en kijk met ons mee! 

Disclaimer 
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. 
De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht 
niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender. 
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From: 	 Emissiereaistratie  
To: 	 5. laillIC@roermond.n1"  
Subject: 	 22-065 MCvZ Contactformulier emissieregistratie lijst top 100 ammoniak 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 15:26:27 

Geachte 5.1.2.eql, 

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NOx en NH3 uitstoters zijn er meerdere vragen bij het 
RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal vragen vanuit de vergunningverlener 
(gemeentes bv). Het beantwoorden van deze vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische 
briefing in de Tweede Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over de NH3 landbouw 
uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met betrekking tot de gehanteerde procedure 
voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data die via verplichte 
registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. 
Voor de veehouderijen zijn dat data uit de Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave 
Huisvesting en vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat voor de 
bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over 
de emissiefactoren die de Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 (wur.nl) en dan met name tabel 2.1 (pagina 28) en 
Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met verschillende locaties en de 
Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling 
anders zijn: een bedrijf kan locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt bij industriële 
bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij vanwege dezelfde reden niet aan u 
terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

Groeten, 

	Original Message 	 
From: 	 @roermond.nl> 
Sent: maandag 11 april 2022 11:08 
To: Emissieregistratie P.1 2.e 
Subject: 22-065 MCvZ Contactformulier emissieregistratie lijst top 100 ammoniak 

Op de verschenen lijst top 100 ammoniakemissies is een veehouderij in Roermond vermeld (plaats 54). 
De locatiegegevens zijn niet verder gespecificeerd op deze lijst. Ons is geen veehouderij bekend met een 
dergelijke uitstoot. Is het mogelijk om meer locatiegegevens te ontvangen over deze veehouderij? Of kunt u de 
herkomst van de gegevens aangeven zodat we navraag kunnen doen? 

mvg 

cluster VTH 
gemeente Roermond 
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From: 	 Emissieregistratie  
To: 	 5.1.2.e 	 1  
Subject: 	 22-063 MCvZ RÉ: Contactformulier emissieregistratie Top100 van ammoniak-bronnen 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 15:34:33 

Geachte 5.1.21 

Naar aanleiding van diverse vragen is onderstaand generieke antwoord geformuleerd. Veel informatie zal je 
bekend voorkomen, ik raad je aan om de informatie in het genoemde rapport te raadplegen als je niet op de 
Technische Briefing wil wachten. 

Groeten, 

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NOx en NH3 uitstoters zijn er meerdere vragen bij het 
RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal vragen vanuit de vergunningverlener 
(gemeentes bv). Het beantwoorden van deze vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische 
briefing in de Tweede Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over de NH3 landbouw 
uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met betrekking tot de gehanteerde procedure 
voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data die via verplichte 
registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. 
Voor de veehouderijen zijn dat data uit de Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave 
Huisvesting en vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat voor de 
bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over 
de emissiefactoren die de Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 (wur.nl) en dan met name tabel 2.1 (pagina 28) en 
Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met verschillende locaties en de 
Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling 
anders zijn: een bedrijf kan locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt bij industriële 
bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij vanwege dezelfde reden niet aan u 
terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

	Original Message 	 
From: 	 Oleudal.nl> 
Sent: vrijdag 22 april 2022 10:11 
To: Emissieregistratie 	 @rivm.nl> 
Subject: RE: 2022-063 MCvZ RE: Contactformulier emissieregistratie Top100 van ammoniak-bronnen 

Hallo 5.1.2.e, 

Ook deze lijst klopt niet. 

Wij hebben geen bedrijven met deze uitstoot. 
En zouden naar alle waarschijnlijkheid bedrijven met zulke uitstoten ook nooit willen of mogen vergunnen. 

Met vriendelijke groet, 
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aanwezig op 

P 

Spaar papier - is het echt nodig dat u deze e-mail afdrukt? 

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: Emissieregistratie 5.1.2.e  zim@rivm.nl> 
Verzonden: woensdag 20 april 2022 11:53 
Aan:57f.2.e 
Onderwerp: 2022-RE: Contactformulier emissieregistratie 1op100 van ammoniak-bronnen 

Beste 

Gisteren is de herziene lijst gepubliceerd, op de deze lijst staan nog maar 2 bedrijven in uw gemeente. Helaas 
kunnen wij vanwege AVG niet laten weten welke bedrijven het betreft. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat gaat de Emissieregistratie uit van data die via verplichte 
registratie wordt aangeleverd. Voor de veehouderijen zijn dat data uit de Gecombineerde Opgave in combinatie 
met gegevens uit de Opgave Huisvesting en vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). Daarbij 
moet worden opgemerkt dat de Emissieregistratie voor de bepaling van de emissies uit de agrarische bedrijven 
op basis van nieuwe wetenschappelijk inzichten af kan wijken van de emissiefactoren uit de RAVcode lijst. 

Groeten, 

	Original Message 	 
From:5.1.2.e 
Sent: woensdag 6 april 2022 16:02 

	

To: Emissieregistratie5.1.2.e 	@rivm.nl> 
Subject: Contactformulier emissieregistratie Top100 van ammoniak-bronnen 

Graag zouden wij willen weten welke bedrijven uit de gemeente Leudal op de lijst staan? 
Het zou gaan om 7 veehouderijen in onze gemeente. 
Verder vragen wij ons of welke data gebruikt wordt om deze gegevens te bepalen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. 
Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
www.rivm.nlAittp://www.rivm.n1/> De zorg voor morgen begint vandaag 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM 
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of 
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From: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Date: 

RE: top 100 vragen gemeentes 
maandag 16 mei 2022 12:54:32 

lijkt me goed om dit te mailen, liefst gecombineerd met een telefonische toelichting. 
voor de website zou ik het communicatief upgraden 

From: 	 @rivm.nl> 
Sent: donderdag 12 mei 2022 16:53 
To: 
	 @rivm.nl> 

Cc: 
	 @rivm.nl>; 

@rivm.nl>; 
Subject: top 100 vragen gemeentes 

Hoi, 
met dank aan WIM en §43.0 bij deze de versie die we als antwoord willen geven 
aan de gemeentes die ons vragen- 	hebben gesteld nav Top100 NH3. 

5.-1.2.0 net met 	besproken, het zijn zo'n 4-5 gemeentes die vragen hebben 
gesteld over het feit dat in hun lijst bepaalde bedrijven niet voorkomen. 
We geven er al met al de voorkeur aan dit hen te mailen (en dus niet te bellen), 
vanwege de tijd die het kost en omdat ze dan toch gaan doorvragen en we mogelijk 
meer info geven dan we willen voor de technische briefing. 

Hoor graag zsm je reactie, dan kan 5:12e morgen verdere actie ondernemen. 

5.1,2,0 
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From: 	 2,:e 	. 	on behalf of Emissieregistratie  
To: 	 Info RIVM 
Subject: 	RE: 22-069 MCvZ Melding nr. M2204 1322 onderwerp: RE: Vraag over Urker bedrijven op lijst top100 

Ammoniakbronnen 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 15:25:00 
Attachments: 	imane001.ong 

Hallo collega's bij het infopunt, 

Kunnen jullie onderstaand antwoord terugmelden aan de vraagsteller te Urk? 

Groeten, 

Geachte 

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NO, en NH3  uitstoters zijn er 
meerdere vragen bij het RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal 
vragen vanuit de vergunningverlener (gemeentes bv). Het beantwoorden van deze 
vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische briefing in de Tweede 
Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over 
de NH3 landbouw uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met 
betrekking tot de gehanteerde procedure voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data 
die via verplichte registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM 
aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. Voor de veehouderijen zijn dat data uit de 
Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave Huisvesting en 
vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat 
voor de bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de 
emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over de emissiefactoren die de 
Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 {wur.nl) en dan met name 
tabel 2.1 (pagina 28) en Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met 
verschillende locaties en de Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten 
UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling anders zijn: een bedrijf kan 
locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt 
bij industriële bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij 
vanwege dezelfde reden niet aan u terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het 
gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

From: btakátt" @rivm.nl> 
Sent: vrijdag 8 april 2022 09:15 
To: stikstofvragen 	 @rivm.nl> 
Subject: 22-069 MCvZ Melding nr. M2204 1322 onderwerp: RE: Vraag over Urker bedrijven op 
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From: 	 Emissieregistratie  
To: 	 Info-RIVM  
Subject: 	22-070 McVZ Melding nr. M2204 3417 onderwerp: Top 100 lijst NH3 uitstoters (onjuist?) 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 15:28:15 
Attachments: 	imacie001.pnq 

image002.png 
image003.pnq 

Hallo collega's van het infopunt, 

Kunnen jullie de heerkiye ook onderstaand antwoord terugsturen? 

Groeten, 

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NOx  en NH3 uitstoters zijn er 
meerdere vragen bij het RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal 
vragen vanuit de vergunningverlener (gemeentes bv). Het beantwoorden van deze 
vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische briefing in de Tweede 
Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over 
de NH3 landbouw uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met 
betrekking tot de gehanteerde procedure voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data 
die via verplichte registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM 
aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. Voor de veehouderijen zijn dat data uit de 
Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave Huisvesting en 
vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat 
voor de bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de 
emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over de emissiefactoren die de 
Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 (wur.nl) en dan met name 
tabel 2.1 (pagina 28) en Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met 
verschillende locaties en de Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten 
UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling anders zijn: een bedrijf kan 
locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt 
bij industriële bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij 
vanwege dezelfde reden niet aan u terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het 
gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

From:5.1.2.e 	@rivm.nl> 
Sent: donderdag 21 april 2022 17:00 
To:5.1.2.e 	 '@rivm.nl>; stikstofvragen 
5.1.2.e 	@rivm.nl> 
Subject: Melding nr. M2204 3417 onderwerp: Top 100 lijst NH3 uitstoters (onjuist?) 

Beste collega, 

Wie wil deze vraag van 5.1.2.e 	oppakken? Alvast bedankt voor je 
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medewerking! 

Bij het RIVM Infopunt is onderstaande vraag binnengekomen. Deze mail heeft het 
volgende kenmerk gekregen: M2204 3417. Kun jij die beantwoorden? 
Wij streven ernaar om vragen binnen 5 dagen te beantwoorden. Dit kan op 2 manieren: 

1. Beantwoord de vraag in deze mail en druk op reply. Ik stuur je antwoord door 
naar de vragensteller. 
—> Niets wijzigen in de onderwerpregel van je reply mail. Daar staat namelijk het 
registratienummer. Met kleur gearceerde teksten zijn in ons systeem niet leesbaar. 
2. Neem zelf contact op met de vragensteller om zijn/haar vraag te beantwoorden. 
Als je dit per mail wilt doen kun je dit mailtje gebruiken. Haal dan deze standaardtekst 
aan jou + mijn naam weg. 
—> Het is niet nodig om mij te laten weten dat je de vraag zelf gaat beantwoorden. Deze 
vraag wordt zonder nieuw bericht automatisch bij het RIVM Infopunt als 'afgehandeld' 
aangemerkt. 

N.B. Het kan zijn dat deze vraag niet voor jou/jouw afdeling bestemd is. Stuur de mail 
terug en zet dit er bij. Ook nu niets wijzigen in de onderwerpregel. 

Met vriendelijke groet, 

Verzoek: 
E—mail adres:54:-2;9,-- .,-::,j@oirschot.n1  
Date sent: Apr 20, 2022 10:50 AM 
To: ;:f -.2„0' . 	'',...1@rivm.nl> 
CC: 5.12 e 	 @kempengemeenten.nl>, 

.:]@Oirschot.nl> 
Subject: Top 100 lijst NH3 uitstoters (onjuist?) 

Geachte heer / mevrouw, 

Gister heeft u een aangepaste lijst met de top 100 ammoniak uitstoters gepubliceerd. 
Als milieubeleidsmedewerker van de gemeente Oirschot heb ik met belangstelling naar 
de (aangepaste) lijst gekeken. Op basis van de eerste (foutieve) lijst en de uitstoot van 
de bedrijven die op deze lijst stonden, verwachtte ik niet dat een bedrijf uit de 
gemeente Oirschot op deze (aangepaste) lijst terecht zou komen. Echter zag ik zojuist 
de aangepaste top 100 en zag ik tot mijn grote verbazing twee bedrijven uit de 
gemeente op deze aangepaste top 100 terug komen, namelijk op plek 89 en 95 (zie 
hieronder de printscreen) met een uitstoot van respectievelijk 19.359 kg en 19.010 kg 
NH3. 
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In de Provincie Noord—Brabant houden wij Web — Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB) 
bij https://bvb.brabant.nl/. Hierin registreren wij alle milieuvergunningen. Op grond van 
Web—BVB (deze heb ik ook nog met de daadwerkelijke fysieke verleende 
milieuvergunning dubbel gecontroleerd), is het onderstaand veehouderij met de hoogste 
ammoniak emissie binnen de gemeente Oirschot, dus 13.391 kg NH3. Dit komt niet in 
de buurt van de boven genoemde ammoniakemissie(s) in jullie overzicht. 

Ik vraag me dan ook af, op basis van welke gegevens jullie lijst is gebaseerd, want op 
grond van de verleende milieuvergunning(en) komt geen enkel veehouderijbedrijf aan de 
gepresenteerde emissies! Kan eventueel inzicht gegeven worden om welke locaties het 
hier zou gaan? Ik zal hierover hoogst waarschijnlijk van de gemeenteraad en (lokale) 
pers vragen ontvangen en moeten beantwoorden. Graag verzoek ik jullie nogmaals naar 
de cijfers te gaan kijken en of ik meer informatie zou kunnen ontvangen, want op basis 
van de daadwerkelijk verleende milieuvergunningen, kloppen jullie gegevens niet. 
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Met vriendelijke groeten, 

5.1.2.e 

5.1.2.e 
0499 5.1.2.e 

Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot 
tel. 04995.1.2.111 1 www.oirschot.nl   
Facebook 1 Twitter 1 Instagram t WhatsApp 

Oirschot 
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From: 	 Emissieregistratie  
To: 	 Info-RIVM 
Subject: 	22-071 MCvZ Melding nr. M2204 4787 onderwerp: Gegevens lijst top 100 ammoniak uitstoters NL 
Date: 	 maandag 16 mei 2022 15:36:34 

Hallo collega's van infopunt, 

En de laatste mail die jullie met onderstaande tekst mogen antwoorden. 

Groeten, 
447e1 

Naar aanleiding van de publicatie van de top 100 lijst NO, en NH3  uitstoters zijn er 
meerdere vragen bij het RIVM/de Emissieregistratie binnen gekomen. Het betrof veelal 
vragen vanuit de vergunningverlener (gemeentes bv). Het beantwoorden van deze 
vragen willen we meenemen in de door ons toegezegde technische briefing in de Tweede 
Kamer. Voor meer informatie verwijzen wij u dus graag naar deze technisch briefing, 
waarvan op dit moment de datum helaas nog niet definitief bekend is. 

Vooruitlopend op de technische briefing en omdat er meerdere vragen gesteld zijn over 
de NH3  landbouw uitstoters in de lijst, vindt u hieronder nog enige verduidelijking met 
betrekking tot de gehanteerde procedure voor deze bronnen. 

Zoals in de toelichting bij de lijst vermeld staat, gaat de Emissieregistratie uit van data 
die via verplichte registraties wordt aangeleverd. Deze data worden aan het RIVM 
aangeleverd door RVO, CBS en WUR samen. Voor de veehouderijen zijn dat data uit de 
Gecombineerde Opgave in combinatie met gegevens uit de Opgave Huisvesting en 
vanuit het systeem van I&R (Identificatie en Registratie). De Emissieregistratie gaat 
voor de bepaling van de emissies uit stallen uit van emissiefactoren op basis van de 
nieuwste wetenschappelijke inzichten, waardoor deze af kunnen wijken van de 
emissiefactoren uit de RAVcode lijst. Meer informatie over de emissiefactoren die de 
Emissieregistratie gebruikt zijn te vinden in het rapport 'Emissies naar lucht uit de 
landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' (544296 (wur.nl) en dan met name 
tabel 2.1 (pagina 28) en Bijlage 9. 

Wat verder mee kan spelen in de verschillen is dat wij uitgaan van bedrijven met 
verschillende locaties en de Top100 hebben opgesteld op basis van het zogeheten 
UBNnummer. Bij de vergunningverlener kan de indeling anders zijn: een bedrijf kan 
locaties hebben over meerdere gemeentes verspreid. De agrarische bedrijven staan 
vanwege privacyregelgeving (AVG) geanonimiseerd op de lijst; aangezien dit niet speelt 
bij industriële bedrijven worden deze wel met bedrijfsnaam genoemd. Helaas mogen wij 
vanwege dezelfde reden niet aan u terugkoppelen om welke specifieke bedrijven het 
gaat in uw gemeente/provincie of omgevingsdienst. 

Met excuses voor de late beantwoording van uw vraag. 

Sent: vrijdag 29 april 2022 12:29 
To: stikstofvragen 	 rivm.nl> 
Subject: Melding nr. M2204 4787 onderwerp: Gegevens lijst top 100 ammoniak uitstoters NL 

Beste collega, 

Bij het RIVM Infopunt is onderstaande vraag binnengekomen. Deze mail 

heeft het volgende kenmerk gekregen: M2204 4787. Kun jij die 

beantwoorden? 

Wij streven ernaar om vragen binnen 5 dagen te beantwoorden. Dit kan op 2 
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manieren: 

	

1. 	Beantwoord de vraag in deze mail en druk op reply. Ik stuur je 
antwoord door naar de vragensteller. 
-* Niets wijzigen in de onderwerpregel van je reply mail. Daar staat 
namelijk het registratienummer. Met kleur gearceerde teksten zijn in ons 
systeem niet leesbaar. 

	

2. 	Neem zelf contact op met de vragensteller om zijn/haar vraag te 
beantwoorden. Als je dit per mail wilt doen kun je dit mailtje gebruiken. 
Haal dan deze standaardtekst aan jou + mijn naam weg. 
-* Het is niet nodig om mij te laten weten dat je de vraag zelf gaat 
beantwoorden. Deze vraag wordt zonder nieuw bericht automatisch bij het 
RIVM Infopunt als 'afgehandeld' aangemerkt. 

N.B. Het kan zijn dat deze vraag niet voor jou/jouw afdeling bestemd is. 
Stuur de mail terug en zet dit er bij. Ook nu niets wijzigen in de 
onderwerpregel. 

Alvast bedankt voor je medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

RIVM Infopunt 

Verzoek: 
E-mail adres: 	@owo-gemeenten.n1  
Date sent: Apr 29, 2022 12:22 PM 
To 	 @rivet.nl> 
Subject: Gegevens lijst top 100 ammoniak uitstoters NL 

Goedemorgen, 

Mijn naam 
	

en ben actief als 

bij de gemeenten 
Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO 
samenwerkingsverband) in de provincie Friesland. 

Een aantal weken terug is er een lijst, waar de top 100 ammoniak 
uitstoters van Nederland op terug te vinden is, uitgekomen. De hoogste 
Friese notering (plek 54), is een veehouderij bedrijf uit één van onze 
gemeenten (Ooststellingwerf). Op verzoek van onze wethouder met de 
portefeuille handhaving (Marcel Bos), probeer ik te achterhalen om welk 
bedrijf dit specifiek gaat. Dit met het idee om samen met deze veehouder 
te kunnen kijken wat de mogelijke oplossingen zijn om tot een lagere 
emissie van ammoniak te komen en na te gaan welke problematiek er gaande 
is op dit bedrijf (qua emissie). 

Op de lijst wordt een emissie van 21.893 (kg) aangegeven terwijl binnen 
onze systemen de hoogste uitstoot binnen Ooststellingwerf op 17.000 (kg) 
hebben staan. Dit gegeven vind ik vrij opmerkelijk. Is hier ook een 
verklaring voor? 
Daarnaast vroeg ik mij af waarom het grootste deel van de top 10 wel met 
naam en toenaam wordt genoemd en het grootste deel van de rest van de 
lijst alleen als veehouderij beschreven wordt. 

Onze wethouder wil deze casus graag zo snel mogelijk oppakken, daarom zie 
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ik jullie reactie graag tegemoet. 
(De lijst is terug te vinden in de bijlage) 

Met vriendelijke groet, 

Samenwerkende gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf & Opsterland 
(0W0) 

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag 

Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag 

T +31 6 

E 
	

@owo-gemeenten.n1  

aanwezig:  Miall11~111111~1 
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