
Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:16 
Aan:  
Onderwerp: Zin toevoegen in Kamerbrief 

Urgentie: Hoog 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Kun je deze zin als allerlaatste nog opnemen? 

Hiermee beschouw ik de motie van Vestering en Van Raan Kamerstuk 35600, nr. 65) als afgedaan. 

Dank!! 

Met hartelijke groeten, 

 
Meldingen en meldingsvrije activiteiten 

Luchtvaart 
 

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

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

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:19 
Aan:  
Onderwerp: RE: Zin toevoegen in Kamerbrief 

Hoi  

Ik zou wel willen, maar de stukken zitten al in de lijn. Ik durf nu even niets te doen ……. 
Het is, als het goed is, ook duidelijk dat het een concept is, en er dus ook na vandaag nog wel iets 

gewijzigd kan worden. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:16 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Zin toevoegen in Kamerbrief 
Urgentie: Hoog 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:20 
Aan:  
Onderwerp: Stukken Lelystad tbv MNenS 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v5-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx; 

DOMUS-22028874-v7-Regeling_natuurbescherming_en_verificatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport_.docx 

Zoals net besproken: deze komen net mijn werkvoorraad binnen 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

Dit betekent dat de uitkomst van de verificatie van de PAS-melding voor Lelystad 

Airport negatief is, waardoor deze niet in aanmerking komt voor legalisering.  

 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



TER INFORMATIE 

Aan de Minister voor Natuur en Stikstof 

Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding 

Lelystad Airport  

Pagina 1 van 5 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

Auteur 

 

  

@minlnv.nl

Datum 

25 januari 2022 

Kenmerk 

DGNVLG / 22028874 

BHM: 22034898 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1. 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

De nota zoals nu aan u wordt aangeboden is het concept voor uw 
bespreking met de minister van I&W dat aan I&W is aangeboden voor 
aanvulling met de I&W-kijk op dit onderwerp. I&W heeft haar visie nog 

niet aangeleverd. 

Tot nu toe is de verificatie geconcentreerd op het criterium f, maar 
mogelijk is ook het criterium a van toepassing. Dit houdt in dat als de 

correcte warmte-inhoud in Aerius zou zijn ingevoerd er geen sprake was 
van een meldingsplicht, maar van een vergunningplicht. 

De concept kamerbrief over dit onderwerp is als bijlage bijgevoegd. 

Aanleiding 
• Tijdens het PAS konden projecten of activiteiten met een geringe depositie een

melding doen.

• Deze meldingen werden niet bekrachtigd door besluiten en zijn daardoor niet in
rechte vast komen te staan. Zodoende bleken deze activiteiten met de PAS-
uitspraak niet legaal te zijn.

• Het kabinet kondigde op 11 juni 2019 aan deze meldingen te legaliseren.
Hiertoe is een ministeriële regeling opgesteld die beschrijft onder welke
condities en voorwaarden een melding gelegaliseerd wordt. Dat gebeurt via het

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

• De PAS-melding voor de exploitatie van Lelystad Airport is één van de

projecten waarvoor verificatie is aangevraagd om voor legalisatie in

 

 

Natuur,  

 

Natuur,  

 

BPZ 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 

 
Kenmerk 

DGNVLG / 22028874 
aanmerking te komen. Volgens LNV (bevoegd gezag) voldoet deze melding 
niet aan de criteria van de Rnb en komt deze daarom niet in aanmerking voor 
legalisatie. I&W is echter van mening dat de PAS-melding van Lelystad Airport 

wel degelijk voor legalisatie in aanmerking komt. 
 

Advies 

• U kunt kennis nemen van de nota. 

• Bilateraal overleg tussen LNV en MIenW over vervolgstappen voordat hiermee 

naar buiten wordt gegaan. 

 

Kernpunten 

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

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

of de PAS-melding van Lelystad Airport al dan niet voor legalisering in 

aanmerking kan komen. In deze nota zijn de beide visies verwoord. 

 

 

De Regeling natuurbescherming. 

 

Visie LNV: 

• De wijziging van de Rnb, zoals op 10 januari 2022 gepubliceerd, beoogt het 

juridisch kader te zijn om het legalisatieprogamma uit te kunnen voeren, rekening 

houdend met de vereisten van de Wet natuurbescherming. Het is immers de 

bedoeling om aan de initiatiefnemers een voor de rechter houdbare Wnb-

vergunning te verlenen. 

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

geformuleerd. Een project moet aan alle criteria voldoen om voor legalisatie in 

aanmerking te komen. 

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

depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan aan de volgende 

voorwaarden:” Dat betekent dat voor meldingen die niet aan de betreffende 

voorwaarden voldoen geen ruimte wordt gereserveerd en deze dus niet worden 

gelegaliseerd. 

 

Visie I&W: 

 

 

 

 

De verificatiecriteria 

 

Visie LNV: 

• Kernartikel in de beoordeling van de PAS-melding voor Lelystad Airport is artikel 

2.8b criterium f. van de Regeling natuurbescherming: als het project substantieel 

afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer 

stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-

gebieden dan het gemelde project.  

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

beoogde situatie moet in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie, 

maar er zijn beperkte aanpassingen mogelijk…”  
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 

 
Kenmerk 

DGNVLG / 22028874 • Met de berekende beoogde situatie wordt de oorspronkelijk gemelde situatie 

bedoeld. Immers: daar is de beoogde situatie beschreven, en ter 

ondersteuning van díe situatie is een berekening ingediend. Ergo: berekende 

beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte 

aanpassingen mogelijk zijn wanneer de berekende beoogde situatie met de 

feitelijke situatie wordt vergeleken. Met de feitelijke situatie wordt de situatie 

bedoeld waarvoor een vergunning wenselijk is. 

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

overeen met de te vergunnen gemelde situatie. De regeling biedt onder 

voorwaarden ruimte om meldingen te legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

• Als wordt geconstateerd dat eventuele aanpassingen niet beperkt/substantieel 

zijn, is er alsnog een mogelijkheid om positief te verifiëren. Dan moet de depositie 

op alle hexagonen minder zijn dan in de oorspronkelijke melding. 

 

Visie I&W: 

 

 

 

 

 

De verificatie 

 

Visie LNV: 

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

ingediende project Lelystad Airport met betrekking tot de warmte-inhoud van 

vliegtuigmotoren en verkeer aantrekkende werking substantieel afwijkt van de 

melding, waarbij er tevens sprake is van een aanzienlijke toename van 

stikstofdepositie. 

• Warmte-inhoud1 

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

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

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

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

MW is substantieel in het effect op de uitkomsten van de 

depositieberekening in Aerius. Op verzoek van de MER-cie heeft het RIVM 

destijds de melding opnieuw doorgerekend met 0 MW in plaats van 43 MW. 

De depositie verdubbelde daarmee, waarmee is aangegeven dat het een 

substantiële wijziging is. (Cie-MER, Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad 

Airport, 31 maart 2020, projectnummer 3456, blz. 11) 

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

invoerinstructie in Aerius, maar waren er wel wetenschappelijke rapporten 

beschikbaar waaruit kon worden opgemaakt dat het invoeren van warmte-

inhoud geen voor de hand liggende keuze was: 

➢ TNO Bouw en ondergrond, Verbetering en onderbouwing van de 

emissiekarakteristieken van individueel en collectief geregistreerde 

 
1 Warmte-inhoud is een belangrijke factor voor de opstijging van (uitlaat)gassen en 
daarmee van grote invloed op de verspreiding van daarin voorkomende stoffen zoals 
stikstof (NOx). 
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DGNVLG / 22028874 bronnen, TNO-034-UT-2010-01108_RPT-ML, blz. 53 t/m 55, R. Dröge et 

al (10 juni 2010): Niet aan te raden de warmte-inhoud te gebruiken 

voor berekeningen aan de pluimstijging aangezien de uitlaat van een 

vliegtuig niet met een schoorsteen vergeleken kan worden. 

➢ RIVM report 500045001/2004, The operational Priority Substances 

model – Description and validation of OPS-Pro 4.1, Blz 142 table AIII2 

NOx emissions, J.A. van Jaarsveld (2004): Bij luchtverkeer warmte-

inhoud 0 MW. 

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

waarom in de PAS-melding van 2019 is afgeweken van de eerder voor de 

(later ingetrokken) melding van 2016 toegepaste 0 MW. Het aanpassen van 

deze waarde leidde tot lagere berekende depositiewaarden. 

• Verkeersaantrekkende werking 

a. Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport 

zijn in de beoogde te legaliseren situatie nu snelwegtrajecten opgenomen 

(zoals de A1 en A6 bij het Naardermeer en de A27 tussen Utrecht en 

Flevoland) die geen onderdeel uitmaakten van de ingediende PAS-melding. 

• Depositietoename 

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

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

maal (op het Naardermeer) zo groot zijn als berekend in de oorspronkelijke 

PAS-melding. 

b. De voor de feitelijk beoogde situatie berekende depositie is niet alleen 

hoger, maar ook geheel anders over de Natura 2000-gebieden verdeeld. Bij 

de melding was de maximale depositie 0,59 mol/ha/jaar op de Veluwe. In 

de feitelijk beoogde situatie laat de geactualiseerde berekening nu een 

maximale depositie van meer dan 4 mol/ha/jaar zien. 

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

verkeersaantrekkende werking zijn naar aard, omvang en effect op de 

stikstofdepositie niet anders te kwalificeren dan ‘substantieel’. 

• De PAS-melding voor Lelystad Airport voldoet niet aan het criterium f van 

artikel 2.8b van de Rnb en komt daardoor niet in aanmerking voor legalisatie. 

 

Visie I&W: 

 

 

 

 

Politiek-bestuurlijke aspecten 

 

Visie LNV 

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

houden met de onderstaande aspecten. 

 

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

voorgenomen verificatie is gedaan. 

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

IenW komt erop neer dat LA precies gaat realiseren wat ze in de melding 
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DGNVLG / 22028874 aangegeven hebben te zullen doen (en dat dit ‘slechts’ in de berekening niet 

helemaal goed is uitgewerkt), en dat daarom een positieve verificatie op z’n 

plaats is.  

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

Ook andere meldingen worden afgewezen op basis van de criteria die ook bij 

Lelystad tot een voorgenomen negatieve verificatie leiden. Met name een kleine 

wijziging die tot een stijging van depositie kan leiden, leidt relatief vaak tot een 

negatieve verificatie. Bij LA leidt een al dan niet kleine wijziging zelfs tot een grote 

stijging van depositie.  

• Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van andere bevoegde 

gezagen zullen dan zeer moeizaam verlopen. 

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

 

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

bevoegde gezagen (Rijk en provincies) om rechtsongelijkheid te voorkomen. 

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

LNV nu een andere interpretatie van de regeling kiest (argumentatie IenW), is 

niet meer uit te leggen dat alle meldingen gelijk behandeld worden. 

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

geoordeeld wordt dat de betreffende wijzigingen beperkt en niet substantieel zijn, 

ontstaat een evident andere toepassing van de regeling tussen LNV en de 

provincies. Ook dan ontstaat rechtsongelijkheid. 

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

over de wijze van verifiëren verdwijnt als LNV zelf afwijkt van de afgesproken 

wijze van verificatie. 

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

eenzelfde wijze worden geverifieerd.  

• Als meldingen uit de luchtvaartsector en de agrarische sector anders worden 

behandeld, ontstaat een geloofwaardigheidsprobleem. 

 

 



Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: nota Lelystad Airport 

Ja, en die heb ik per ommegaande nodig ivm de deadline voor de tas. Dat heb ik ook aan  
gevraagd. 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 12:38 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: nota Lelystad Airport 
Urgentie: Hoog 

Hoi  

Waarschijnlijk heeft  je al ingeseind, maar er is nog een nota voor de minister onderweg 

over Lelystad Airport. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 19:39 
Aan:  

 
Onderwerp: FW: Adviesnota en Kamerbrief verificatie Lelystad Airport 
Bijlagen: Kamerbrief Verificatie PAS-melding Lelystad airport.pdf; Adviesnota Regeling 

natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport.pdf 

Ter info. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 28 januari 2022 19:36 
Aan: Wal - Zeggelink, C. van der (Christianne)  
CC: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Adviesnota en Kamerbrief verificatie Lelystad Airport 

Dag Christianne, 

Bij deze ontvang je de adviesnota en Kamerbrief over de verificatie van de PAS-melding Lelystad 

airport. De opzet van de nota is dat deze gezamenlijk wordt opgesteld tussen IenW en LNV. Dit betreft 
echter nog een concept-versie, omdat IenW tot op heden nog geen inbreng heeft geleverd. Hen is 
verzocht dit in aanloop naar het gesprek tussen jou en de minister van IenW te doen. 

Maandag ontvang je deze stukken ook op papier, en worden de stukken betrokken bij de 

voorbespreking BWO Schiphol in iBabs. 

Groet en fijn weekend, 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Prinses Irenestraat 6 

2595 BD  DEN HAAG 

Datum  

Betreft Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/lnv 

Behandeld door 

 

  

@minlnv.nl

Ons kenmerk 

DGNVLG / 22027517 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Geachte Voorzitter, 

Hierbij informeer ik uw Kamer over de uitkomst van de verificatie van de melding 

van Lelystad Airport onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

Lelystad Airport heeft op 3 mei 2019 een (herziene) melding gedaan. De melding 

is geverifieerd op basis van de criteria zoals vastgelegd in artikel 2.8b van de 

Regeling natuurbeheer, zoals gepubliceerd op 10 januari 2022. Daarbij is gebleken 

dat de melding niet voldoet aan het criterium f: als het project substantieel afwijkt 

van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer 

stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-

gebieden dan het gemelde project.

Gebleken is dat het project, de feitelijk beoogde situatie met betrekking tot 

Lelystad Airport, substantieel afwijkt van de PAS-melding. Deze afwijking betreft 

de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren en de verkeersaantrekkende werking van 

de luchthaven.  

Ten aanzien van de warmte-inhoud is bij de berekening voor de PAS-melding een 

warmte-inhoud van 43 MW toegepast en voor de feitelijk beoogde situatie de 

correcte 0 MW [maandag duidelijker formuleren] De toepassing van warmte-

inhoud heeft bij de berekening voor de PAS-melding geleid tot een onderschatting 

van de stikstofdepositie die door het vliegverkeer wordt veroorzaakt op de meest 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Ten aanzien van de verkeersaantrekkende 

werking zijn in de PAS-melding geen snelwegen buiten Flevoland betrokken, 

terwijl in de berekening van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 

in Noord-Holland en de A27 tussen Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

Dit betekent dat de uitkomst van de verificatie van de PAS-melding voor Lelystad 

Airport negatief is, waardoor deze niet in aanmerking komt voor legalisering. PM 

link naar aangenomen motie-Vestering over geen ontwikkelingsruimte toekennen 

aan Lelystad Airport.  

 

Nu de PAS-melding voor Lelystad Airport niet positief geverifieerd kan worden, 

dient voor eventuele openstelling van Lelystad Airport een reguliere 

vergunningprocedure te worden doorlopen. De doorlooptijd van deze procedure is 

mede afhankelijk van de mate waarin en de snelheid waarmee de benodigde 

mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 
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Aan de Minister voor Natuur en Stikstof 

Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

Auteur 

 

  

@minlnv.nl

Datum 

25 januari 2022 

Kenmerk 

DGNVLG / 22028874 

BHM: 22034898 

Kopie aan 

Bijlage(n) 

1. 

Ontvangen BPZ 

Parafenroute 

Aanleiding 

• Tijdens het PAS konden projecten of activiteiten met een geringe depositie

een melding doen. Deze meldingen werden niet bekrachtigd door besluiten

en zijn daardoor niet in rechte vast komen te staan. Zodoende bleken deze

activiteiten met de PAS-uitspraak niet legaal te zijn.

• Het kabinet kondigde op 11 juni 2019 aan deze meldingen te legaliseren.

Hiertoe is een ministeriële regeling opgesteld die beschrijft onder welke

condities en voorwaarden een melding gelegaliseerd wordt. Dat gebeurt via

het legalisatieprogramma. Deze regeling (Rnb) is op 10 januari 2022

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

bevoegd gezag de melding verifieert.

• De PAS-melding voor de exploitatie van Lelystad Airport is één van de

projecten waarvoor verificatie is aangevraagd om voor legalisatie in

aanmerking te komen. Volgens LNV (bevoegd gezag) voldoet deze melding

niet aan de criteria van de Rnb en komt deze daarom niet in aanmerking

voor legalisatie. I&W is echter van mening dat de PAS-melding van Lelystad

Airport wel degelijk voor legalisatie in aanmerking komt.

Advies 

• U kunt kennis nemen van de nota. Met u is besproken dat bilateraal

overleg tussen u en de minister van IenW plaatsvindt over de

vervolgstappen voordat hiermee naar buiten wordt gegaan. Op

dinsdagochtend 1 februari a.s. van 9.45 tot 10.15 uur.

• U kunt kennisnemen van de concept-Kamerbrief over dit onderwerp die

als bijlage is bijgevoegd en alvast uw eventuele opmerkingen hierbij

geven.

De nota zoals nu aan u wordt aangeboden is het concept voor uw bespreking met 

de minister van IenW dat aan IenW is aangeboden voor aanvulling met de IenW-

kijk op dit onderwerp. IenW heeft haar visie nog niet aangeleverd. 

 

 

Natuur,  

 

Natuur,  

 

BPZ 
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DGNVLG / 22028874 Kernpunten 

• De minister van IenW ontvangt exact dezelfde nota. 

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

vraag of de PAS-melding van Lelystad Airport al dan niet voor legalisering 

in aanmerking kan komen. In deze nota zijn de beide visies verwoord. 

• Tot nu toe is de verificatie geconcentreerd op het criterium f, maar 

mogelijk is ook het criterium a van toepassing. Dit houdt in dat als de 

correcte warmte-inhoud in Aerius zou zijn ingevoerd er geen sprake was 

van een meldingsplicht, maar van een vergunningplicht. 

 

De Regeling natuurbescherming 

Visie LNV: 

• De wijziging van de Rnb, zoals op 10 januari 2022 gepubliceerd, beoogt het 

juridisch kader te zijn om het legalisatieprogamma uit te kunnen voeren, 

rekening houdend met de vereisten van de Wet natuurbescherming. Het is 

immers de bedoeling om aan de initiatiefnemers een voor de rechter 

houdbare Wnb-vergunning te verlenen. 

• In de wijziging van de Regeling natuurbescherming zijn de criteria voor 

verificatie geformuleerd. Een project moet aan alle criteria voldoen om voor 

legalisatie in aanmerking te komen. 

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

depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan aan de volgende 

voorwaarden:” Dat betekent dat voor meldingen die niet aan de betreffende 

voorwaarden voldoen geen ruimte wordt gereserveerd en deze dus niet 

worden gelegaliseerd. 

 

Visie IenW: 

PM. 

 

De verificatiecriteria 

Visie LNV: 

• Kernartikel in de beoordeling van de PAS-melding voor Lelystad Airport is 

artikel 2.8b criterium f. van de Regeling natuurbescherming: als het project 

substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde 

project niet meer stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige 

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

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

berekende beoogde situatie moet in grote lijnen overeenkomen met de 

feitelijke situatie, maar er zijn beperkte aanpassingen mogelijk…”  

• Met de berekende beoogde situatie wordt de oorspronkelijk gemelde situatie 

bedoeld. Immers: daar is de beoogde situatie beschreven, en ter 

ondersteuning van díe situatie is een berekening ingediend. Ergo: berekende 

beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte 

aanpassingen mogelijk zijn wanneer de berekende beoogde situatie met de 

feitelijke situatie wordt vergeleken. Met de feitelijke situatie wordt de situatie 

bedoeld waarvoor een vergunning wenselijk is. 

• Veruit de meeste meldingen zijn gerealiseerd en dan komt de feitelijke 

situatie overeen met de te vergunnen gemelde situatie. De regeling biedt 
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DGNVLG / 22028874 onder voorwaarden ruimte om meldingen te legaliseren die nog niet zijn 

gerealiseerd. 

• Als wordt geconstateerd dat eventuele aanpassingen niet 

beperkt/substantieel zijn, is er alsnog een mogelijkheid om positief te 

verifiëren. Dan moet de depositie op alle hexagonen minder zijn dan in de 

oorspronkelijke melding. 

 

Visie IenW: 

PM. 

 

De verificatie 

Visie LNV: 

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

ingediende project Lelystad Airport met betrekking tot de warmte-inhoud van 

vliegtuigmotoren en verkeer aantrekkende werking substantieel afwijkt van 

de melding, waarbij er tevens sprake is van een aanzienlijke toename van 

stikstofdepositie. 

• Warmte-inhoud1 

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

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

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

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

0 MW is substantieel in het effect op de uitkomsten van de 

depositieberekening in Aerius. Op verzoek van de MER-commissie heeft 

het RIVM destijds de melding opnieuw doorgerekend met 0 MW in 

plaats van 43 MW. De depositie verdubbelde daarmee, waarmee is 

aangegeven dat het een substantiële wijziging is. (Commissie-MER, 

Evaluatie stikstofberekeningen Lelystad Airport, 31 maart 2020, 

projectnummer 3456, blz. 11) 

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

invoerinstructie in Aerius, maar waren er wel wetenschappelijke 

rapporten beschikbaar waaruit kon worden opgemaakt dat het invoeren 

van warmte-inhoud geen voor de hand liggende keuze was: 

o TNO Bouw en ondergrond, Verbetering en onderbouwing van 

de emissiekarakteristieken van individueel en collectief 

geregistreerde bronnen, TNO-034-UT-2010-01108_RPT-ML, 

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

raden de warmte-inhoud te gebruiken voor berekeningen aan 

de pluimstijging aangezien de uitlaat van een vliegtuig niet met 

een schoorsteen vergeleken kan worden. 

o RIVM report 500045001/2004, The operational Priority 

Substances model – Description and validation of OPS-Pro 4.1, 

Blz 142 table AIII2 NOx emissions, J.A. van Jaarsveld (2004): 

Bij luchtverkeer warmte-inhoud 0 MW. 

 
1 Warmte-inhoud is een belangrijke factor voor de opstijging van (uitlaat)gassen en 
daarmee van grote invloed op de verspreiding van daarin voorkomende stoffen zoals 
stikstof (NOx). 
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DGNVLG / 22028874 d. Lelystad Airport heeft nooit een duidelijke motivering of verklaring 

gegeven waarom in de PAS-melding van 2019 is afgeweken van de 

eerder voor de (later ingetrokken) melding van 2016 toegepaste 0 MW. 

Het aanpassen van deze waarde leidde tot lagere berekende 

depositiewaarden. 

• Verkeersaantrekkende werking 

a. Met betrekking tot de verkeersaantrekkende werking van Lelystad 

Airport zijn in de beoogde te legaliseren situatie nu snelwegtrajecten 

opgenomen (zoals de A1 en A6 bij het Naardermeer en de A27 tussen 

Utrecht en Flevoland) die geen onderdeel uitmaakten van de 

ingediende PAS-melding. 

• Depositietoename 

a. De situatie die nu gevraagd wordt te legaliseren veroorzaakt 

plaatselijk maximale stikstoftoenames die ongeveer 2x (op de 

Veluwe) tot ruim 20x maal (op het Naardermeer) zo groot zijn als 

berekend in de oorspronkelijke PAS-melding. 

b. De voor de feitelijk beoogde situatie berekende depositie is niet alleen 

hoger, maar ook geheel anders over de Natura 2000-gebieden 

verdeeld. Bij de melding was de maximale depositie 0,59 mol/ha/jaar 

op de Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie laat de geactualiseerde 

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

zien. 

• Substantiële afwijkingen: De wijzigingen met betrekking tot warmte-

inhoud en verkeersaantrekkende werking zijn naar aard, omvang en effect 

op de stikstofdepositie niet anders te kwalificeren dan ‘substantieel’. 

• De PAS-melding voor Lelystad Airport voldoet niet aan het criterium f van 

artikel 2.8b van de Rnb en komt daardoor niet in aanmerking voor 

legalisatie. 

 

Visie IenW: 

PM. 

 

Politiek-bestuurlijke aspecten 

Visie LNV 

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

houden met de onderstaande aspecten. 

 

Afwijkende interpretatie regeling 

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

voorgenomen verificatie is gedaan. 

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

van IenW komt erop neer dat Lelystad Airport precies gaat realiseren wat ze 

in de melding aangegeven hebben te zullen doen (en dat dit ‘slechts’ in de 

berekening niet helemaal goed is uitgewerkt), en dat daarom een positieve 

verificatie op z’n plaats is.  

• Echter: alle bevoegde gezagen interpreteren de regeling nu op dezelfde 

manier. Ook andere meldingen worden afgewezen op basis van de criteria die 

ook bij Lelystad tot een voorgenomen negatieve verificatie leiden. Met name 

een kleine wijziging die tot een stijging van depositie kan leiden, leidt relatief 
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DGNVLG / 22028874 vaak tot een negatieve verificatie. Bij LA leidt een al dan niet kleine 

wijziging zelfs tot een grote stijging van depositie.  

• Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures tegen besluiten van andere 

bevoegde gezagen zullen dan zeer moeizaam verlopen. 

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

 

Precedentwerking 

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

de bevoegde gezagen (Rijk en provincies) om rechtsongelijkheid te 

voorkomen. 

• Alle bevoegde gezagen interpreteren de regeling vooralsnog op dezelfde 

wijze. Als LNV nu een andere interpretatie van de regeling kiest 

(argumentatie IenW), is niet meer uit te leggen dat alle meldingen gelijk 

behandeld worden. 

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

geoordeeld wordt dat de betreffende wijzigingen beperkt en niet substantieel 

zijn, ontstaat een evident andere toepassing van de regeling tussen LNV en 

de provincies. Ook dan ontstaat rechtsongelijkheid. 

• Het is te verwachten dat de moeizaam bereikte overeenstemming met 

provincies over de wijze van verifiëren verdwijnt als LNV zelf afwijkt van de 

afgesproken wijze van verificatie. 

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

eenzelfde wijze worden geverifieerd.  

• Als meldingen uit de luchtvaartsector en de agrarische sector anders worden 

behandeld, ontstaat een geloofwaardigheidsprobleem. 

 

 



Van:  
Verzonden: maandag 31 januari 2022 10:26 
Aan:  
Onderwerp: RE: feedback uitvragen - tips & tricks 

Hoi  

Vanuit logica en management is dit prima te begrijpen. Vanuit gevoel en psychologie is het wat minder 
‘makkelijk’, ook al omdat er naast de punten waarom, hoe en wat het onderdeel wie ontbreekt. 

Ik heb nu twee jaar achtereen feedback gevraagd en gekregen. En er is ook aan mij feedback 
gevraagd. 

Mijn bevindingen: 
Feedback geven zit niet in onze cultuur. Feedback geven is niet makkelijk, ook niet als het specifiek 
gevraagd wordt, en voelt voor veel mensen ongemakkelijk. Zeker als het om dingen gaat die 

beschouwd kunnen worden als kritiek leveren. 

De meesten die ik heb gevraagd hebben er moeite mee en geven nadrukkelijk alleen positieve 
feedback. De verbeterpunten worden (ik denk bewust) overgeslagen, vermoedelijk omdat ‘een kritisch 
geluid’ laten horen gevoelsmatig de relatie zou kunnen schaden. (Ook al heb je er als ontvanger veel 
baat bij.) 
Echte feedback krijg je m.i. alleen van degenen die óf heel dichtbij je staan en waarmee je een sterke 
vertrouwensband hebt óf die ver van je afstaan en waarmee je nauwelijks een band (die geschaad kan 
worden) hebt. (Of degenen die in een bedrijfscultuur werken waar men gewend is met feedback te 

werken.) 
Feedback geven en ontvangen gaat het makkelijkst in een echt face to face gesprek in een ontspannen 
setting. De vraagstelling zo positief mogelijk. (Vraag bijv. niet naar verbeterpunten, maar naar ‘tips & 
tricks voor het verhogen van je persoonlijke effectiviteit’.) 

Mijn idee is dat we wellicht vaker i.p.v. ‘feedback vragen’ wat vaker een ‘evaluatiegesprek’ moeten 

voeren na afloop van een vergunning- of overlegtraject. Met daarin ook ‘procespunten’ die nu als 

feedbackvraag staan. 
Misschien iets algemener geformuleerd en zodanig dat het niet meteen zo persoonlijk aanvoelt. Het 
moet voor de feedback-gever ook goed en veilig aanvoelen om kritiekpunten aan te dragen. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 31 januari 2022 07:45 
Aan:  

 
 

 
 
 

 
 

@minlnv.nl> 
Onderwerp: feedback uitvragen - tips & tricks 

Ha allemaal, 

Ik zou nog wat toelichting geven op het uitvragen van feedback. 
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Eerst nog even op een rijtje waarom we dit belangrijk vinden: 
Feedback ontvangen is een goede manier om jezelf beter te leren kennen. Het helpt je om vanuit 
verschillende gezichtspunten informatie te krijgen over je sterke en minder sterke punten. Het biedt je 
daarmee gelegenheid om te leren over je houding, gedrag en hoe je overkomt op anderen. Niet alleen 
feedback ontvangen is belangrijk. Door in gesprek te gaan, komen je er soms achter dat je bepaald 
gedrag van de ander onjuist hebt geïnterpreteerd. Of je leert iets over de achterliggende drijfveren van 
de ander. Vaak is dat het moment dat je je ervan bewust wordt dat de feedback ook veel zegt over 

degene die de gever is.  
 
Het hoe is natuurlijk ook belangrijk: 
Net als een thermostaat in je huis wil je graag dat feedback snel is; je hebt er niks aan dat wanneer de 
sensor voelt dat het koud is, je thermostaat pas volgende week tegen de CV-ketel vertelt dat die aan 
de gang moet. 

Het is daarom goed om het geven en ontvangen van feedback voortdurend in je werk een plek te 
geven. Juist kort na een ervaring ben je het best en scherpst in staat om die te verwoorden en te 

herinneren. Bovendien voorkomen je ermee dat alle feedback aan het eind van het jaar wordt 
gevraagd. Dan wordt het A) een moetje, B) een flinke kluif werk en C) er gaat een bepaalde lading 
omheen hangen vanwege de directe relatie met de P-gesprekken. 
Er is op internet heel veel te vinden over het geven en ontvangen van feedback. Een aardig voorbeeld 

vind ik deze: Feedback geven op je werk: de regels en methoden | Randstad 
 
Tenslotte het wat: 
Als je het lastig vindt om je feedback te structuren, dan denk eens aan deze ‘top/tip-variant’. Maar kies 
vooral wat je zelf prettig vindt. 
1. Waar moet ik mee doorgaan?  

- Hoe zou je mij in een paar zinnen of steekwoorden omschrijven? Wat typeert mij?  

- Wat zie je als mijn belangrijkste capaciteiten, over het afgelopen jaar bekeken? Wat zijn mijn 
sterke kanten? Waar ben ik goed in? Waar heb ik meerwaarde gehad? Wat is mijn kracht? Waar 
maak ik het verschil? 

- Kun je hier concrete voorbeelden van geven? Wat heb je me zien doen en wat was het effect 
daarvan? 

 
2. Waar moet ik mee stoppen? 

- Wat zou ik de komende periode niet meer moeten doen? Wat kan ik beter loslaten? 

- Kun je hier concrete voorbeelden van geven? Wat heb je me zien doen en wat was het effect 
daarvan? 

 
3. Wat moet ik anders doen/beginnen? 

- Wat zijn mijn ontwikkelpunten, over het afgelopen jaar bekeken? Waar kan ik nog verbeteren? 
Waar zie je ruimte voor ontwikkeling? Waar ben je wat kritischer over? En waar heeft dat mogelijk 
mee te maken? Waar heb je mijn toegevoegde waarde gemist? Wat wil je me meegeven qua 
ontwikkeling en waarom? 

- Kun je hier concrete voorbeelden van geven? Wat heb je me zien doen en wat was het effect 
daarvan? 

 
 
Groeten en veel plezier ermee! 

 5.1.2.e



Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 12:26 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Hoi , 
Dit vergt tijd, ik ga nu eerst lunchen. 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 11:56 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 12:28 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Hoi  en , 
Ik wil jullie niet laten schrikken, maar  zegt in app dat dit nu naar niveau WJZ of LA moet. Kunnen 
we dat zo snel? 
Groeten, 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 12:26 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Van: @minez.nl 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:14 
Aan:  
Onderwerp: Uw document is bijgescand:  21319569 STUK RETOUR BEWINDSPERSOON 

Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-21319569-STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Informatieve Nota. 

Verificatie PAS-melding Lelystad Airport.UDM 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Bijgaand document is (opnieuw) gescand. 
U wordt verzocht het document verder af te handelen. 

(indien het een Nota, Memo, of Besluit betreft, is het document reeds afgehandeld) DoMuS nummer: 

21319569 
Auteur:  
Tite: STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Geregistreerd: 20-12-2021 
Documentsoort: Nota 
Documentrichting: Intern 

Dit bericht is automatisch vanuit DoMuS verzonden. 
U kunt dit bericht niet beantwoorden. 
Heeft u vragen, dan zijn we te bereiken via mail @minez.nl of telefonisch op  
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Van: @minez.nl 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:41 
Aan:  
Onderwerp: 22023894 m.b.t. Bhm Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad 

Airport 
Bijlagen: DOMUS-22023894-Bhm Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad 

Airport.UDM 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als 
onderwerp: Bhm Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen. 

In de route zijn de volgende notities opgenomen: 
|>0<007=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**01-02-22**  
staan wel opm op de nota. Als map kan worden afgedaan. even aangeven 
|>0<006=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**31-01-22*  

Akkoord door  31-1-2022 
|>0<005=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**21-01-22**  
Akkoord door  21-1-2022 
|>0<004=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**21-01-22**  
Akkoord door  21-1-2022 
|>0<003=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**21-01-22**  

Akkoord door  21-1-2022 
|>0<002=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**20-01-22*  
Akkoord door  20-1-2022 

|>0<001=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**20-01-22**  
Akkoord door  20-1-2022 
|>< 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Hierbij de versie met ook mijn opmerkingen toegevoegd. 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:10 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:52 
Aan:  
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

de bijlage ontbreekt 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 13:52 
Aan: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Regeling natuurbescherming en verificatie PAS-melding Lelystad Airport  
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:35 
Aan:  
Onderwerp: FW: Verificatie 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:25 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Verificatie 

et bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit[1]  in de kern overeenkomt met de gemelde 

activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van[2]:
1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de

lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw;
2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen);
3) Stalsysteem, mits:

• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen met

de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de emissiefactor

van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de verificatie geldende
emissiefactoren voor beide stalsystemen);

4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 
gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 
geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 
hexagonen dan de gemelde activiteit[3].  

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 15:23 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Verificatie 

Ha , 

Ik heb geprobeerd kort de kern van de verificatiecriteria samen te vatten op het punt van de 
substantiële afwijking. 

Hoor graag als dit nog vragen oproept. 

Groet, 
 

[1] of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die
hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat het
bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
[2] Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar kunnen
wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in emissie. Van
belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van invoergegevens die het

gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, geforceerde beluchting,
geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 actualisatie van de invoergegevens.
[3] O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.
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Wat mag niet substantieel afwijken? 

- De invoergegevens (als de depositie daardoor toeneemt.) 
 
Wat mag wel substantieel afwijken? 

- De invoergegevens, alleen als de nieuw berekende depositie lager is dan in de oorspronkelijke 
melding. 

- De depositie. Dus: als een kleine wijziging van de invoergegevens leidt tot een grote extra 
depositie, dan mag dat. 

 
Het is niet relevant of het project wel of niet substantieel afwijkt.  
 
Positie/argumentatie IenW 

- Ik erken dat de tekst in de toelichting van de regeling (voorbeeld 1 of 2 stallen) niet de 
volledige reikwijdte van de regeling duidt. 

- In hun uitgebreide reactie gaat IenW niet in op de onderstaande gearceerde tekst waarin (in 
mijn beleving volstrekt helder is dat de berekening/invoergegevens niet buiten beschouwing 
gelaten kunnen worden). 

 
Reminder uit de eerder toegezonden nota 

Dé interpretatie van de regeling zoals eerder in de nota stond die de systematiek en uitleg duidt. 
 

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

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

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

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

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

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

mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk zijn 

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

situatie wordt de situatie bedoeld waarvoor een vergunning wenselijk is. 

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

de oorspronkelijke melding. 
 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 14:25 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Verificatie 
 
Hoi , kun jij tbv  snel kort op een rij zetten hoe de verificatie meldingen verloopt (dus de 
check op invoergegevens als onderdeel van de beoordeling of sprake is van substantiële afwijking; 
waar we het net over hadden)? Vermoeden is dat M dat vanmiddag scherp wil hebben en dan helpt het 
als we  daar al op hebben kunnen meenemen. 
 
Dank! 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 16:57 
Aan:  

 

Onderwerp: STUK RETOUR BEWINDSPERSOON Informatieve Nota. Verificatie PAS-melding
Lelystad Airport

Bijlagen: DOMUS-21319569-
STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_Informatieve_Nota__Verificatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport.PDF.DRF

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Voltooid 

Geachte collega´s, 

Hierbij ontvangt u een nota retour van de bewindspersoon. Graag deze nota verder 

afhandelen conform de eventuele opmerkingen van de bewindspersoon.  

U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele noodzakelijke afstemming binnen/met uw 

eigen DG/Directie en/of anderen. 

De auteur ontvangt automatisch een melding via DoMus. 

Indien u het document niet kunt openen, neem dan even contact op met de auteur. Diens 

naam is te vinden in het registratiescherm van het document. 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Informatiebeheer 

........................................................................ 
pSG/DB/IFH/I&ICT/Digitale Informatievoorziening 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag | A-passage 0 
........................................................................ 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 17:22 
Aan:  
Onderwerp: A4'tje Lelystad 
Bijlagen: Verificatie PAS-melding LA, A4'tje.docx 

Zie bijgaand 
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Verificatie PAS-melding Lelystad Airport, standpunt LNV 

1. Kernartikel in de beoordeling van de PAS-melding voor Lelystad Airport is artikel 2.8b lid 1,

aanhef en onder f van de Regeling natuurbescherming (Rnb):
Het bevoegd gezag reserveert alleen depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan aan de

volgende voorwaarden:

(…)

f. als het project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer

stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde

project.

2. Deze voorwaarde wordt in de artikelsgewijze toelichting (Stcrt. 2022, 713, p. 29) nader

geduid:
Onderdeel f: de berekende beoogde situatie moet in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie,

maar er zijn beperkte aanpassingen mogelijk. Het is mogelijk dat de te vergunnen depositie daarmee lager

óf hoger is dan de depositie van het gemelde project. Als het te legaliseren project substantieel afwijkt van

het gemelde project maar het daardoor niet méér stikstofdepositie veroorzaakt op een of meer voor

stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden, dan is legalisatie mogelijk als de gewijzigde situatie

bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle hexagonen in Natura 2000-gebieden, in vergelijking tot

de gedane melding.

(…)

Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in het document dat te vinden is op de website van BIJ12:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-

toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/.

3. Met de berekende beoogde situatie wordt het oorspronkelijk gemelde project bedoeld, inclusief

de stikstofeffecten ervan. De stikstofeffecten van het project waren immers bepalend voor de

vraag of het project destijds onder de vrijstelling viel van de plicht om een natuurvergunning te

hebben.

4. De artikelsgewijze toelichting (zie citaat hierboven) verwijst naar de website van BIJ12. Daar

(onder Stappenplan) worden “Emissie-kenmerken (hoogte, warmte-inhoud)” als voorbeeld

gegeven van kenmerken van het project ten aanzien waarvan “beperkte aanpassingen”

mogelijk zijn. Dat bevestigt dat de stikstofeffecten deel uitmaken van het project.

5. Zie ook de toelichting bij het concept-legalisatieprogramma (voor consultatie opengesteld op

de website van RVO en ook toegezonden aan het parlement), p. 9: “Emissie-kenmerken, zoals

de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de lengte, breedte, hoogte en

oriëntatie van het gebouw”.

6. Als het te legaliseren project substantieel afwijkt van het gemelde project, dan is positieve

verificatie alleen mogelijk als de depositie op geen enkele hexagoon hoger is dan in de PAS-

melding.

7. Het gewijzigde project wijkt op twee punten af van het gemelde project:

1. de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren: 43 MW in de melding ten opzichte van 0 MW in de
te legaliseren situatie;
2. verkeersaantrekkende werking: het te legaliseren project bevat snelwegtrajecten die geen

deel uitmaakten van de ingediende PAS-melding.

8. Het gewijzigde project veroorzaakt plaatselijk maximale stikstoftoenames die ongeveer 2x (op

de Veluwe) tot ruim 20x (op het Naardermeer) zo groot zijn als berekend in de PAS-melding.

9. Daarmee voldoet het gewijzigde project niet aan artikel 2.8b, eerste lid, onder f, Rnb en komt
het niet in aanmerking voor legalisatie.
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 18:04 
Aan:  
Onderwerp: FW: A4'tje Lelystad 
Bijlagen: Verificatie PAS-melding LA, A4'tje.docx 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 17:22 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: A4'tje Lelystad 

Zie bijgaand 
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Verificatie PAS-melding Lelystad Airport, standpunt LNV 

1. Kernartikel in de beoordeling van de PAS-melding voor Lelystad Airport is artikel 2.8b lid 1,

aanhef en onder f van de Regeling natuurbescherming (Rnb):
Het bevoegd gezag reserveert alleen depositieruimte voor een gemeld PAS-project als is voldaan aan de

volgende voorwaarden:

(…)

f. als het project substantieel afwijkt van het gemelde project, veroorzaakt het gewijzigde project niet meer

stikstofdepositie op een of meer voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde

project.

2. Deze voorwaarde wordt in de artikelsgewijze toelichting (Stcrt. 2022, 713, p. 29) nader

geduid:
Onderdeel f: de berekende beoogde situatie moet in grote lijnen overeenkomen met de feitelijke situatie,

maar er zijn beperkte aanpassingen mogelijk. Het is mogelijk dat de te vergunnen depositie daarmee lager

óf hoger is dan de depositie van het gemelde project. Als het te legaliseren project substantieel afwijkt van

het gemelde project maar het daardoor niet méér stikstofdepositie veroorzaakt op een of meer voor

stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden, dan is legalisatie mogelijk als de gewijzigde situatie

bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle hexagonen in Natura 2000-gebieden, in vergelijking tot

de gedane melding.

(…)

Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in het document dat te vinden is op de website van BIJ12:

https://www.bij12.nl/onderwerpen/stikstof-en-natura2000/vergunningen-en-

toestemmingsbesluiten/omzetten-pas-melding/.

3. Met de berekende beoogde situatie wordt het oorspronkelijk gemelde project bedoeld, inclusief

de stikstofeffecten ervan. De stikstofeffecten van het project waren immers bepalend voor de

vraag of het project destijds onder de vrijstelling viel van de plicht om een natuurvergunning te

hebben.

4. De artikelsgewijze toelichting (zie citaat hierboven) verwijst naar de website van BIJ12. Daar

(onder Stappenplan) worden “Emissie-kenmerken (hoogte, warmte-inhoud)” als voorbeeld

gegeven van kenmerken van het project ten aanzien waarvan “beperkte aanpassingen”

mogelijk zijn. Dat bevestigt dat de stikstofeffecten deel uitmaken van het project.

5. Zie ook de toelichting bij het concept-legalisatieprogramma (voor consultatie opengesteld op

de website van RVO en ook toegezonden aan het parlement), p. 9: “Emissie-kenmerken, zoals

de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de lengte, breedte, hoogte en

oriëntatie van het gebouw”.

6. Als het te legaliseren project substantieel afwijkt van het gemelde project, dan is positieve

verificatie alleen mogelijk als de depositie op geen enkele hexagoon hoger is dan in de PAS-

melding.

7. Het gewijzigde project wijkt op twee punten af van het gemelde project:

1. de warmte-inhoud van vliegtuigmotoren: 43 MW in de melding ten opzichte van 0 MW in de
te legaliseren situatie;
2. verkeersaantrekkende werking: het te legaliseren project bevat snelwegtrajecten die geen

deel uitmaakten van de ingediende PAS-melding.

8. Het gewijzigde project veroorzaakt plaatselijk maximale stikstoftoenames die ongeveer 2x (op

de Veluwe) tot ruim 20x (op het Naardermeer) zo groot zijn als berekend in de PAS-melding.

9. Daarmee voldoet het gewijzigde project niet aan artikel 2.8b, eerste lid, onder f, Rnb en komt
het niet in aanmerking voor legalisatie.

98a



Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 18:04 
Aan:  
Onderwerp: Antw:  A4'tje Lelystad 

Is er nog contact geweest  

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 1 februari 2022 om 18:03:32 CET 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: A4'tje Lelystad 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 18:09 
Aan:  
Onderwerp: RE: Antw:  A4'tje Lelystad 

Nee. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 18:04 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Antw: A4'tje Lelystad 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 18:38 
Aan:  
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 

Na overleg met  typ ik een paar bullets over ter goeder trouw. 

- Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.
Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

- Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te
goeder trouw is ingediend.

- Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven.

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 17:22 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: A4'tje Lelystad 

Zie bijgaand 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 19:11 
Aan:  
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 

Maar waar in art. 2.8b zit dan de correctie vwb evident onjuiste invoergegevens? 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 1 februari 2022 om 18:38:27 CET 
Aan: @minezk.nl>,  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 21:17 
Aan:  
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 

In sub f staat dat er geen substantiële afwijkingen kunnen worden toegestaan, muv als de depositie 
overal lager is. Of bedoel je de minder dan 1,00 mol? Ik zie dat ie in de toelichting staat weet even 
niet onder welk artikel/lid die dan precies valt. 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 19:11 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 08:38 
Aan:  
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 

Volgens mij: in de beoogde situatie is er nergens sprake van een toename t.o.v. de gemelde situatie. 
(Verhoging door andere Aerius-versie en wettelijke verplichtingen mogen in principe wel, maar als er 
sprake is van substantiële wijzigingen is het nooit aan te tonen dat het alleen door Aerius e.d. komt.) 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 1 februari 2022 21:17 
Aan: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: A4'tje Lelystad 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 09:48 
Aan:  
Onderwerp: FW: A4 
Bijlagen: Document1.docx 

Urgentie: Hoog 

Hoi  

Ik denk dat dit knipsel uit het programma niet is wat je vraagt. 
Kennelijk weet ik de boodschap niet helder genoeg over te brengen. 

 worstelt met de vraag ‘wat moet dit méér zijn dan al is opgeschreven?’. 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 09:31 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: A4 

Ha, 

Zie bijgaand de toelichting uit de regeling. Hier staat de relevante context over de verificatie. 

Groet, 
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2.2 Verificatie 

In de brief van 24 april 20208 is reeds aangekondigd dat een verificatie van de PAS-meldingen door 

de bevoegde gezagen nodig is. Zo wordt geborgd dat alleen de meldingen gelegaliseerd worden die 

zijn ingediend en uitgevoerd zoals dat destijds ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie 

bestaat uit toetsing aan een aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de Omgevingsregeling9 

vormgegeven als voorwaarden voor het kunnen reserveren van depositieruimte in het 

stikstofregistratiesysteem.  

Ten eerste wordt onderzocht of de melding ten tijde van de PAS-uitspraak voldeed aan een van de 

criteria die in de Kamerbrief van 13 november 201910 zijn geschetst, te weten:  

1) het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur waren opgericht; of

2) het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar

stappen gezet met het oog op volledige realisatie; of

3) het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar

onomkeerbare en significante investeringsverplichtingen aangegaan.

Daarnaast wordt geverifieerd of de gerealiseerde activiteit in de kern overeenkomt met de 

oorspronkelijk gemelde activiteit. Eventuele kleine afwijkingen worden geaccepteerd. Voorbeeld: als 

een veehouder de stal een meter langer heeft gemaakt dan in de oorspronkelijke melding is 

aangegeven, zonder dat daarmee extra dieren in de stal kunnen worden gehuisvest en daarmee dus 

de mogelijke effecten als gevolg van de te vergunnen activiteit op basis van de Wnb slechts minimaal 

wijzigt, is dat geen probleem en kunnen de invoergegevens worden aangepast. Als er in plaats van 

een gemelde stal, twee stallen zijn gebouwd, dan wijkt de gerealiseerde activiteit evident af van de 

gemelde activiteit. In deze gevallen zal alleen de gemelde stal van een Natura 2000-vergunning of 

omgevingsvergunning middels het legaliseringstraject kunnen worden voorzien. Daarnaast geldt dat 

indien er, in afwijking van de gedane melding, sprake is van een gewijzigde situatie die bewezen tot 

minder stikstofdepositie leidt op alle hexagonen dan de gedane PASmelding, dit een toegestane 

afwijking betreft. Ook moet de activiteit volgens de destijds vigerende regelgeving11 betrekking 

hebben op ofwel de oprichting, verandering of uitbreiding van een inrichting als bedoeld in artikel 

1.1, derde lid, van deWet milieubeheer bestemd voor landbouw, industrie of het gebruik van 

gemotoriseerde voertuigen voor wedstrijden ofwel de aanleg of wijziging van infrastructuur die 

uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor gemotoriseerd weg-, spoorweg-, vaarweg- of 

luchtvaartverkeer.  

Tot slot wordt geverifieerd of er geen bestaande situaties zijn gemeld en de oorspronkelijke 

PASmelding een depositie van niet meer dan 1,00 mol/ha/jr betrof. Daarbij wordt bezien of de 

grenswaarde (bij activiteiten die niet als ‘prioritair’ waren geclassificeerd) op het moment van de 

melding niet naar 0,05 mol/ha/jr was verlaagd. Initiatiefnemers die een melding hebben gedaan met 

een destijds grotere maximale depositie, vielen niet onder de vrijstelling van de vergunningplicht. 

Deze meldingen worden met deze regeling niet in een Natura 2000-vergunning of 

omgevingsvergunning omgezet en kunnen dus geen beroep doen op depositieruimte conform deze 

regeling. Als blijkt dat de berekende depositiebijdrage destijds gelijk aan of onder de grenswaarde 

was, maar na de actualisatie met de nieuwe berekeningen als gevolg van dezelfde activiteit een 

depositie van meer dan de grenswaarde wordt vastgesteld, wordt de melding wel in een Natura 

2000-vergunning of omgevingsvergunning omgezet. In beginsel kan dat de initiatiefnemer immers 

niet worden verweten. Interimmers, dat wil zeggen activiteiten waarvoor toestemming is verleend 

voor een project ná de Europese referentiedatum, maar voordat de Habitatrichtlijn goed was 

geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (1 februari 2009), met een melding komen in 
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aanmerking voor legalisering, indien zij een wijziging van de interim-situatie hebben gemeld waarbij 

het totale projecteffect (interim-situatie + melding) niet meer bedroeg dan maximaal 1,00 mol/ha/jr 

of, indien de grenswaarde was verlaagd, 0,05 mol/ha/jr.  

De verificatie geschiedt per Natura 2000-gebied, waarbij als eerste wordt gestart met de Natura 

2000-gebieden waar als eerste beschikbare stikstofdepositieruimte verwacht wordt, op volgorde van 

binnenkomst van de aangeleverde gegevens ten behoeve van de legalisatie. Zo kan er zo spoedig als 

mogelijk worden gelegaliseerd als er ruimte beschikbaar is. 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 09:48 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Lelystad 

Hoi  
Wat heb jij nu concreet nog van ons nodig? 
Groet, 

 

106
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Toelichting verificatieproces 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces.docx 

Ha, 

Nav overleg met  begrijp ik het verzoek beter: hier mijn input. 

Groet, 
 

107
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat is ook aangegeven in de toelichting van de wijzigingsregeling

van de Rnb die 13 januari jl. is gepubliceerd (na vaststelling daarvan in de MR):

• Citaat uit genoemde document: “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd
dat een verificatie van de PAS-meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo
wordt geborgd dat alleen de meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en
uitgevoerd zoals dat destijds ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie
bestaat uit toetsing aan een aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de
Omgevingsregeling vormgegeven als voorwaarden voor het kunnen reserveren van
depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.

Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te
goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de
beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over of het project of invoergegevens substantieel mogen afwijken, is de
artikelsgewijze toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat het om de berekende

beoogde situatie gaat, zoals ook vorige week in de nota is toegelicht (voor de volledigheid
hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat het project zelf substantieel anders moet.

• Onze reactie daarop is dat dit een evident voorbeeld is in de agrosector.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: onderaan de artikelsgewijze toelichting wordt
voor een andere duiding verwezen naar de bij12-website. Dezelfde passage is ook in het
goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de tekst te vinden zoals
die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl IenW) en provincies is vastgesteld).

Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel
beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in juridische taal) worden toegestaan
ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-inhoud).

Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 
legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 
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1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 
lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 

2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 

3) Stalsysteem, mits:  
• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  

• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 
emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 
verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 

4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk zijn 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:42 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Wat mij betreft prima zo. Hopelijk is ook  hiermee tevreden. 
Voor mij voelt het zeker ook goed om ook de info van  achter de hand te hebben als ‘dekking van 
WJZ in de rug’ voor het geval ambtelijk I&W weer met vragen hierover komt. 
Bedankt allebei! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:24 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Toelichting verificatieproces 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek





Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:56 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Urgentie: Hoog 

Hoi  

Ik heb de melding nagekeken op die andere bronnen, maar (nog) niet iets dergelijks gezien. De 
bronnen zijn ook slecht individueel herkenbaar en het zijn er zo’n 6000. 
Eerst ff kijken naar SATL-rapport. Misschien daarin concrete aanwijzing waar te zoeken. 

Versturen naar  als DGS/WJZ/NVLG-coproductie moet m.i. mogelijk zijn. 

Heb jij mijn concepten voor MR al bekeken, met kamerbrief en brief aan LA? 
Hier wel/niet de politiek-bestuurlijke aspecten uit eerdere nota herhalen? 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:50 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:31 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces.docx 

Zie bijgaand toelichting opgenomen in de laatste bullet. Volgens mij onderstreept die passage precies 
het punt dat we willen maken. 

Ik heb nu overleg. Vul jij aan op jouw punt ? 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:56 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Urgentie: Hoog 

111
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1 2 e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e
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Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat is ook aangegeven in de toelichting van de wijzigingsregeling

van de Rnb die 13 januari jl. is gepubliceerd (na vaststelling daarvan in de MR):

• Citaat uit genoemde document: “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd
dat een verificatie van de PAS-meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo
wordt geborgd dat alleen de meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en
uitgevoerd zoals dat destijds ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie
bestaat uit toetsing aan een aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de
Omgevingsregeling vormgegeven als voorwaarden voor het kunnen reserveren van
depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.

Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te
goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de
beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over of het project of invoergegevens substantieel mogen afwijken, is de
artikelsgewijze toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat het om de berekende

beoogde situatie gaat, zoals ook vorige week in de nota is toegelicht (voor de volledigheid
hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat het project zelf substantieel anders moet.

• Onze reactie daarop is dat dit een evident voorbeeld is in de agrosector.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: onderaan de artikelsgewijze toelichting wordt
voor een andere duiding verwezen naar de bij12-website. Dezelfde passage is ook in het
goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de tekst te vinden zoals
die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl IenW) en provincies is vastgesteld).

Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel
beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in juridische taal) worden toegestaan
ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-inhoud).

• Ook in de tweede voetnoot staat nog een keer dat het project zoals dat nu al plaatsvindt,

óf plaats zal vinden in de toekomst vergeleken moet worden met de activiteit zoals die
destijds is gemeld.

Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 

legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 
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1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 
lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 

2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 

3) Stalsysteem, mits:  
• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  

• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 
emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 
verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 

4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk zijn 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Ik denk dat de toelichting duidelijk genoeg is. Op deze basis heeft het bevoegd gezag de verificatie 
uitgevoerd. 
Meer hoeft m.i. niet te worden gezegd/toegevoegd. 

Op basis van de hieronder gemailde vraag van  ( ‘zien jullie kans om …..’) stuur ik dit nu naar 
 

Nogmaals hartelijk dank! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:31 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

112
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Wacht nog heel even, ik zie wat kleine foutjes 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:43 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:47 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Nou hééél even dan nog! 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:44 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:57 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces.docx 

Hierbij mijn tekstvoorstellen 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:31 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat volgt expliciet uit de tekst van de Wet natuurbescherming en

het Besluit natuurbescherming en is ook aangegeven in de toelichting bij de recentevan de
wijzigingsregeling van de Regeling natuurbescherming (Rnb, die 13 januari jl. is
gepubliceerd ( vastgesteld na instemming van de ministerraadna vaststelling daarvan in de

MR): 

• Citaat uit genoemde document: “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd
dat een verificatie van de PAS-meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo
wordt geborgd dat alleen de meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en
uitgevoerd zoals dat destijds ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie
bestaat uit toetsing aan een aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de
Omgevingsregeling vormgegeven als voorwaarden voor het kunnen reserveren van
depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.
Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te
goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de

beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over de vraag of de destijds gebruike invoergegevens onderdeel zijn van
“het project” en dus de vraag ofhet project “het project” of invoergegevens substantieel
mogen afwijkten van het gemelde project als het gaat om een substantiële afwijking van

de invoergegevens, is ook de artikelsgewijze toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat
het om de berekende beoogde situatie gaat, zoals ook vorige week in de nota is toegelicht
(voor de volledigheid hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat een substantiële afwijking van de invoergegevens nog
geen het project zelf substantiëleeel afwijking van het project is anders moet.

• HOnze reactie daarop is dat ditet voorbeeld van de stallen is gekozen omdat het een
evident voorbeeld is voorin de agrosector. Overigens leiden 2 stallen ook tot andere

invoergegevens dan 1 stal (emissiekenmerken, precieze locatie van de uitstoot). Dus ook
uit dat voorbeeld blijkt dat de invoergegevens onlosmakelijk onderdeel zijn van “het
project”.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: inonderaan de artikelsgewijze toelichting
wordt voor een nadereandere duiding verwezen naar de BIJbij12-website. Dezelfde
passage is ook in het goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de
tekst te vinden zoals die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl IenW) en

provincies is vastgesteld). Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel
beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in dejuridische taal van de Rnb)

worden toegestaan ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-
inhoud).

• Ook in de tweede voetnoot staat nog een keer dat het project zoals dat nu al plaatsvindt,
óf plaats zal vinden in de toekomst vergeleken moet worden met de activiteit zoals die
destijds is gemeld.
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Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 
legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 

lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 
2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 
3) Stalsysteem, mits:  

• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 

emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 

verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 
4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangegeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces.docx 

Ha, 

Zie bijgaand laatste aanpassingen. Over punt van 2e stal en verkeersaantrekkende werking ook met 
 besproken. Als het oordeel van  is dat dit een goede parallel is, dan kan ie zo door naar 

! 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 13:47 
Aan: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat volgt expliciet uit de tekst van de Wet natuurbescherming en

het Besluit natuurbescherming en is ook aangegeven in de toelichting bij de recente
wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb, vastgesteld na instemming van de
ministerraad):

• “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd dat een verificatie van de PAS-
meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo wordt geborgd dat alleen de
meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en uitgevoerd zoals dat destijds
ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie bestaat uit toetsing aan een
aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de Omgevingsregeling vormgegeven als
voorwaarden voor het kunnen reserveren van depositieruimte in het
stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.
Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te

goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de
beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over de vraag of de destijds gebruikte invoergegevens onderdeel zijn van
“het project” en dus de vraag of “het project” substantieel afwijkt van het gemelde project
als het gaat om een substantiële afwijking van de invoergegevens, is ook de artikelsgewijze
toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat het om de berekende beoogde situatie gaat,

zoals ook vorige week in de nota is toegelicht (voor de volledigheid hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat een substantiële afwijking van de invoergegevens nog
geen substantiële afwijking van het project is.

• Het voorbeeld van de stallen is gekozen omdat het een evident voorbeeld is voor de
agrosector. Overigens leiden 2 stallen ook tot andere invoergegevens dan 1 stal
(emissiekenmerken, precieze locatie van de uitstoot). Dus ook uit dat voorbeeld blijkt dat
de invoergegevens onlosmakelijk onderdeel zijn van “het project”.

• Verder is het voorbeeld van de tweede stal wel degelijk aan de orde voor zover het gaat
over de verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport: het is een grote nieuwe bron
van depositie die in de oorspronkelijke melding opgenomen had moeten worden, maar niet
is gebeurd. Net als een tweede stal.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: in de artikelsgewijze toelichting wordt voor
een nadere duiding verwezen naar de BIJ12-website. Dezelfde passage is ook in het
goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de tekst te vinden zoals
die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl. IenW) en provincies is vastgesteld).

Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel
beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in de taal van de Rnb) worden
toegestaan ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-inhoud).

• Ook in de tweede voetnoot staat nog een keer dat het project zoals dat nu al plaatsvindt,
óf plaats zal vinden in de toekomst vergeleken moet worden met de activiteit zoals die
destijds is gemeld.
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Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 
legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 

lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 
2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 
3) Stalsysteem, mits:  

• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 

emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 

verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 
4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangegeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:23 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces.docx 

Sorry, nabrander, zie bijgaand: mijn eerdere tekstvoorstel dat de verificatiecriteria ook expliciet volgen 
uit Wnb en Bnb klopt niet. Uit Wnb en Bnb volgt wel expliciet dat we alleen de meldingen gaan 
legaliseren die destijds onder de vrijstelling vielen, dus de meldingen die destijds terecht zijn gedaan. 

Van: @minlnv.nl  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:18 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minezk.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat blijkt onder meer uitvolgt expliciet uit de tekst van de Wet

natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming en is ook aangegeven in de
toelichting bij de recente wijziging van de Regeling natuurbescherming (Rnb, vastgesteld
na instemming van de ministerraad):

• “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd dat een verificatie van de PAS-
meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo wordt geborgd dat alleen de
meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en uitgevoerd zoals dat destijds
ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie bestaat uit toetsing aan een
aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de Omgevingsregeling vormgegeven als
voorwaarden voor het kunnen reserveren van depositieruimte in het
stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.
Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te

goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de
beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over de vraag of de destijds gebruikte invoergegevens onderdeel zijn van
“het project” en dus de vraag of “het project” substantieel afwijkt van het gemelde project
als het gaat om een substantiële afwijking van de invoergegevens, is ook de artikelsgewijze
toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat het om de berekende beoogde situatie gaat,

zoals ook vorige week in de nota is toegelicht (voor de volledigheid hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat een substantiële afwijking van de invoergegevens nog
geen substantiële afwijking van het project is.

• Het voorbeeld van de stallen is gekozen omdat het een evident voorbeeld is voor de
agrosector. Overigens leiden 2 stallen ook tot andere invoergegevens dan 1 stal
(emissiekenmerken, precieze locatie van de uitstoot). Dus ook uit dat voorbeeld blijkt dat
de invoergegevens onlosmakelijk onderdeel zijn van “het project”.

• Verder is het voorbeeld van de tweede stal wel degelijk aan de orde voor zover het gaat
over de verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport: het is een grote nieuwe bron
van depositie die in de oorspronkelijke melding opgenomen had moeten worden, maar niet
is gebeurd. Net als een tweede stal.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: in de artikelsgewijze toelichting wordt voor
een nadere duiding verwezen naar de BIJ12-website. Dezelfde passage is ook in het
goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de tekst te vinden zoals
die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl. IenW) en provincies is vastgesteld).

Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel
beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in de taal van de Rnb) worden
toegestaan ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-inhoud).

• Ook in de tweede voetnoot staat nog een keer dat het project zoals dat nu al plaatsvindt,
óf plaats zal vinden in de toekomst vergeleken moet worden met de activiteit zoals die
destijds is gemeld.
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Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 
legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 

lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 
2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 
3) Stalsysteem, mits:  

• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 

emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 

verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 
4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangegeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:25 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Urgentie: Hoog 

Wil dat zelf even tekstueel aanpassen? 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:23 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:26 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Zit er al in, toch? 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 2 februari 2022 om 14:24:32 CET 
Aan: @minezk.nl>,  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Prioriteit: Hoog 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:27 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 

Klopt, sorry. 
Bedankt! 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:26 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:31 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
Bijlagen: Toelichting verificatieproces (006).docx 

Urgentie: Hoog 

Hallo , 

Op verzoek van  stuur ik je hierbij een toelichting op het verificatieproces, met nadruk 
op de bedoeling en interpretatie van de regeling. 
Dit is de basis waarop LNV als bevoegd gezag de verificatie m.b.t. Lelystad Airport heeft uitgevoerd. 

Deze toelichting is een coproductie van DGS, NVLG en WJZ. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

*TIP*  Onze nieuwe vergunningbesluiten worden gepubliceerd op:
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/  Neem een abonnement op automatische notificatie van
voor u relevante besluiten zodra zij gepubliceerd worden! Klik op
https://puc.overheid.nl/natuurvergunningen/zoeken/resultaat/s/relevantie/# , vul uw zoekcriteria in, en
klik op ‘Abonneer mij op dit zoekresultaat’. 
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Hieronder wordt beoogd toe te lichten dat verificatie en de wijze waarop dat gebeurt in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. 

Bedoeling van legalisatieproces 
• Het is altijd de bedoeling geweest om álle meldingen mee te nemen in het

legalisatieproces.

• Dat neemt niet weg dat enkel de meldingen worden gelegaliseerd die aan de
verificatiecriteria voldoen. Dat blijkt onder meer uit de toelichting bij de recente wijziging

van de Regeling natuurbescherming (Rnb, vastgesteld na instemming van de
ministerraad):

• “In de brief van 24 april 2020 is reeds aangekondigd dat een verificatie van de PAS-
meldingen door de bevoegde gezagen nodig is. Zo wordt geborgd dat alleen de
meldingen gelegaliseerd worden die zijn ingediend en uitgevoerd zoals dat destijds
ten tijde van de PAS de bedoeling was. Deze verificatie bestaat uit toetsing aan een
aantal criteria. Deze criteria zijn in de Rnb en de Omgevingsregeling vormgegeven als
voorwaarden voor het kunnen reserveren van depositieruimte in het
stikstofregistratiesysteem.”

• Zodoende is helder en transparant gecommuniceerd dat niet alle meldingen gelegaliseerd
worden. Deze notie is ook meermaals en uitgebreid op DG-niveau aan de orde geweest.

Te goeder trouw 

• Bij het verificatieproces is het niet relevant of meldingen te goeder trouw zijn ingediend.
Bevoegde gezagen kunnen dit namelijk niet beoordelen.

• Net als bij alle meldingen, is ook bij de melding van Lelystad de veronderstelling dat die te
goeder trouw is ingediend.

• Dit is ook meermaals in beantwoordingen op Kamervragen aangegeven, zie bijvoorbeeld de
beantwoording in de bijlage.

Interpretatie regelingstekst (2 stallen) 

• Bij de discussie over de vraag of de destijds gebruikte invoergegevens onderdeel zijn van
“het project” en dus de vraag of “het project” substantieel afwijkt van het gemelde project
als het gaat om een substantiële afwijking van de invoergegevens, is ook de artikelsgewijze
toelichting relevant. Daar wordt toegelicht dat het om de berekende beoogde situatie gaat,
zoals ook vorige week in de nota is toegelicht (voor de volledigheid hieronder herhaald).

• IenW haalt het voorbeeld in de toelichting op de regeling aan (als er 2 stallen in plaats van
1 zijn gebouwd) om te betogen dat een substantiële afwijking van de invoergegevens nog
geen substantiële afwijking van het project is.

• Het voorbeeld van de stallen is gekozen omdat het een evident voorbeeld is voor de
agrosector. Overigens leiden 2 stallen ook tot andere invoergegevens dan 1 stal

(emissiekenmerken, precieze locatie van de uitstoot). Dus ook uit dat voorbeeld blijkt dat
de invoergegevens onlosmakelijk onderdeel zijn van “het project”.

• Verder is het voorbeeld van de tweede stal wel degelijk aan de orde voor zover het gaat
over de verkeersaantrekkende werking van Lelystad Airport: het is een grote nieuwe bron

van depositie die niet in de oorspronkelijke melding was opgenomen. Net als een tweede
stal.

• Ter nadere onderbouwing van ons standpunt: in de artikelsgewijze toelichting wordt voor
een nadere duiding verwezen naar de BIJ12-website. Dezelfde passage is ook in het

goedgekeurde ontwerp-legalisatieprogramma te vinden. Daar is de tekst te vinden zoals
die (in minder juridische taal) door het BO (Rijk (incl. IenW) en provincies is vastgesteld).
Zie onderstaand.

• De warmte-inhoud is een emissie-kenmerk. Zodoende wordt ook hier duidelijk dat er enkel

beperkte aanpassingen (‘geen substantiële wijziging’ in de taal van de Rnb) worden
toegestaan ten aanzien van onder meer de emissie-kenmerken (zoals de warmte-inhoud).

• Ook in de tweede voetnoot staat nog een keer dat het project zoals dat nu al plaatsvindt,
óf plaats zal vinden in de toekomst vergeleken moet worden met de activiteit zoals die

destijds is gemeld.
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Toelichting op teksten in de regeling over substantiële aanpassingen (in 
legalisatieprogramma en op BIJ12-website) 

Het bevoegd gezag controleert of de gerealiseerde activiteit1  in de kern overeenkomt met de 

gemelde activiteit. Er zijn beperkte aanpassingen mogelijk ten aanzien van2: 

1) Emissie-kenmerken, zoals de uittreedhoogte, uittreeddiameter, uittreedsnelheid en de 

lengte, breedte, hoogte en oriëntatie van het gebouw; 
2) Coördinaten van (een van) de emissiebron(nen); 
3) Stalsysteem, mits:  

• het dezelfde diersoort betreft. De letter van de Rav-code moet overeenkomen 

met de letter van de Rav-code in de melding, bijvoorbeeld A voor rundvee;  
• de emissiefactor van het stalsysteem lager is dan of gelijk is aan de 

emissiefactor van het stalsysteem in de PAS-melding (o.b.v. de tijdens de 

verificatie geldende emissiefactoren voor beide stalsystemen); 
4) kleine niet-veehouderij/industriële bronnen zoals mobiele werktuigen.  

Wanneer de gerealiseerde activiteit op een andere manier dan hierboven genoemd afwijkt van de 

gemelde situatie is er sprake van een substantiële wijziging. Substantiële wijzigingen worden alleen 

geaccepteerd, wanneer deze bewezen tot minder stikstofdepositie leidt op alle stikstofgevoelige 

hexagonen dan de gemelde activiteit3.  

 

Toelichting: duiding artikel 2.8b cf eerdere nota aan u 

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

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

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

habitats in Natura 2000-gebieden dan het gemelde project.  

• Artikel 2.8b sub f wordt in de artikelsgewijze toelichting nader geduid: “… de berekende beoogde 

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

aanpassingen mogelijk…”  

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

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

ingediend. Ergo: berekende beoogde situatie. 

• In de artikelsgewijze toelichting wordt verder aangegeven dat er beperkte aanpassingen mogelijk 

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

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

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

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

legaliseren die nog niet zijn gerealiseerd. 

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

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

dan in de oorspronkelijke melding. 

  

 
1 of de beoogde situatie wanneer het project nog niet is gerealiseerd maar wel voldoet aan de voorwaarden die 

hierboven zijn genoemd t.a.v. realisatie (uit de Kamerbrief van 13 november 2019). Bij de beoogde situatie gaat 

het bevoegd gezag uit van de beoogde situatie in de geactualiseerde AERIUS-berekening. 
2 Aanpassingen 1 t/m 3 leiden niet tot een toename van de in AERIUS ingevoerde NOx- of NH3-emissie, maar 

kunnen wel het verspreidingspatroon beïnvloeden. Aanpassing 4 kan wel leiden tot een beperkte toename in 

emissie. Van belang is of het project anders is/wordt gerealiseerd dan destijds is gemeld. Wijzigingen van 

invoergegevens die het gevolg zijn van nieuwe (modellering)inzichten (zoals emissiefactoren, gebouwmodule, 

geforceerde beluchting, geactualiseerde verkeersmodellen) vallen hier niet onder.  Die vallen onder stap 2 

actualisatie van de invoergegevens. 
3 O.b.v. een actuele verschilberekening tussen de gemelde situatie en de gerealiseerde situatie.  



Bijlage Kamervragen 

Kamervragen die op 3 november 2021 door MLNV mede namens MIenW aan de Kamer zijn 

verzonden (2021Z14184). 

8 

Hoe komt u bij de stellingname dat Lelystad Airport te goeder trouw de melding in het kader van de 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft gedaan terwijl verderop in de stukken valt te lezen dat 

andere PASmelders die bij nader inzien boven de 1 mol depositie uitkwamen NIET te goeder trouw 

zullen hebben gehandeld, gezien het feit dat uit de gegevens blijkt dat ‘te goeder trouw’ onderwerp 

van gesprek is? 

Antwoord 

De veronderstelling van het bevoegd gezag is dat in beginsel elke melding te goeder trouw is 

ingediend . Dat geldt ook voor de melding van Lelystad Airport. Verder is het voor het bevoegd gezag 

niet mogelijk om vast te stellen of dat al dan niet terecht is. Zodoende is dit geen onderdeel van het 

verificatieproces. In de passage over dit onderwerp (wob stuk 56a, pagina 116) wordt verwezen naar 

gemelde activiteiten waarvan de maximale bijdrage meer dan 1 mol/ha/jaar bedroeg. 

 
10 

Waarom ging het proces gewoon door terwijl bekend was dat de stikstofberekeningen niet klopten? 

Antwoord 

In de Kamerbrief van 24 april 2020 (Kamerstuk 35 334, nr. 82) heb ik aangegeven dat de legalisatie 

van de meldingen is gestart, waarbij alle meldingen hetzelfde stappenplan doorlopen. Stap één van 

de legalisatie bestaat uit het verifiëren of de toenmalig ingevoerde gegevens nog actueel zijn. De 

verificatie van de gegevens door het bevoegd gezag (LNV) vindt momenteel plaats.  

 
 

 



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:41 
Aan:  
Onderwerp: SATL en andere bronnen 

Ik heb geen andere bronnen gevonden met 43 MW. Klein luchtverkeer is vrijwel zeker ingevoerd met 
de correcte 0 MW, maar ik heb geen gedetailleerde bronbeschrijving om daar 100% zeker te zijn. 
Daarnaast: ik heb naast luchtverkeer en wegen/wegverkeer in het geheel geen andere bronnen gezien 
(zoals de gebouwen). Het kan echter goed zijn dat ik er langs ben gescrold. Ik ben helemaal dizzy van 

het langslopen van die bronnen …… 

Van:   
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 12:56 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting verificatieproces 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:42 
Aan:  
Onderwerp: RE: SATL en andere bronnen 

Ok. dankjewel 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:41 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: SATL en andere bronnen 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:03 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Hallo  

Nog even een nabrander. Dit betreft info waar volgens  de minister om heeft gevraagd. 
Ik nam onterecht aan dat deze vraag via jou bij ons terecht was gekomen. Sorry. 

Groeten, 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 14:31 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:26 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Dag  

Bedankt, maar ik wacht vooral op de nota waarin: (1) repliek op inbreng IenW staat verwoord, (2) 
reactie op procesidee om reactie IenW te laten toetsen door MNenS bij de Landsadvocaat staat 
verwerkt en (3) waarin ook meegenomen wordt wat de evt. gevolgen zijn van deze aanpak op de 
behandeling van de overige PAS-melders. Dit zo besproken met  en . 

Het lijkt me handig om de info die je nu naar mij stuurt, ook te verwerken in die nota. 

De vraag kwam inderdaad van de minister, maar die komt wel via BPZ bij haar, in dit geval dus handig 
om te verwerken in de nota. 

Hoelaat komt de genoemde nota vandaag bij BPZ? 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:03 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:30 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Ha  

Volgens mij was het A4tje eigenlijk gisteren al gepland en gevraagd als basis voor een vervolggesprek 
met MIenW vandaag of morgen. 

Daarnaast sturen we inderdaad zsm een pakketje de lijn in bestaande uit: 

- Brief aan initiatiefnemer
- Tekst voor mondelinge mededeling in MR

- Kamerbrief.
- Idealiter had daar ook nog iets bij gezet over de uitkomst van gesprek(ken) met MIenW. Het is

ons nu even onduidelijk of en wanneer dat gaat plaatsvinden.

Of het pakketje jou vandaag nog gaat bereiken weet ik niet zeker. Er is nog wat finetuning nodig. Maar 
we doen ons uiterste best. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:26 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

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

Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:35 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Zodra de nota er is, dan kijken we wanneer een gesprek kan plaatsvinden en maken we de 
beoordeling wanneer de brief verzonden wordt. Als de nota vandaag niet meer komt dan lijkt het me 
sterk dat we de planning gaan halen wat betreft noemen in MR vrijdag en vervolgens Kamerbrief 
verzenden voor CD Natuur (vrijdag dan wel later). Ik sprak  gisteren en begreep dat zijn wens 
was gisteren eigenlijk al de nota te krijgen, maar op z’n laatst vandaag. 

Wanneer weet je definitief of het vandaag niet lukt? Dan informeer ik de minisister daarover, want die 
ging er wel vanuit. 

Graag wel de al toegestuurde informatie op een gestructureerde manier betrekken in de nota (niet 
zomaar als bijlage toevoegen). 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:30 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:44 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Ha  

Ik heb de afspraak anders beleefd. Geen aparte nota. Alleen een A4 (zonder nota) als basis voor een 
nader gesprek. Dus die hebben we nu alvast geleverd. De rest volgt later in het pakketje. 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:35 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:52 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Ha  

Dat kan, maar toch is dit mijn verzoek. 

Groet,  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:44 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:03 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Urgentie: Hoog 

Ik wordt hier heel erg zenuwachtig van. Dit red ik zo nooit en te nimmer. Waar moet ik nu mee 
verder? 

Daarnaast, bij wat ik nu heb geformuleerd zal ook paraaf  nodig zijn. Daar heb ik nog geen reactie 
op gekregen. 
Ondersteuning voor LA van het Rijk bij het vinden van een oplossing. Dat kan alleen  zijn, al dan 

niet samen met I&W. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:52 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:04 
Aan:  
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Je zag mijn reactie.  

Gewoon rustig verder werken. Je niet gek laten maken. 

Dat over de juridische advisering mag je heel even laten voor wat het is. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:03 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
Urgentie: Hoog 

131
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:23 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 

Wat kan ik nu aan de minister melden over wanneer de nota volgt? 

Groet,  

Van:   
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 15:52 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

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

Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 17:06 
Aan:  
Onderwerp: Nota en brieven LA 

Urgentie: Hoog 

Hoi  

De nota en brieven heb ik aangepast. Ik heb me gewaagd aan nogal politiek-bestuurlijk gevoelige 
formuleringen. Nog paar puntjes staan open. Graag per omgaande reactie. 
Omdat nu in de stukken staat dat het Rijk LA gaat ondersteunen (in de geest van het 
Legalisatieprogramma) bij het vinden (is inspanningsverplichting) van een oplossing, moet naar mijn 

idee DGS meeparaferen. (Wie vanuit DGS moet meeparaferen?) 

Vraag: moeten de politiek-bestuurlijke punten van de vorige nota hier worden herhaald? 

Ik heb het idee dat ook I&W hiermee uit de voeten zou kunnen. De teksten lijken namelijk wel erg op 
het legalisatieprogramma. 

Nota is domusnr. 22041338. 
Brief aan LA is domusnr. 21319520 
Kamerbrief is domusnr. 22027517 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 16:04 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Toelichting op het verificatieproces PAS-meldingen i.r.t. Lelystad Airport 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 17:21 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nota en brieven LA 

Doe maar de lijn in als pakketje. En dan met dat a4tje erbij als extra product voor een nader gesprek 
met MIenW. 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 17:06 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Nota en brieven LA 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 19:57 
Aan:  
Onderwerp: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
Bijlagen: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief.docx; DOMUS-
22027517-v10-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx; DOMUS-
21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-
melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_.docx 

Ha, 

Ik heb in domus geen rechten om eea te bewerken, dus maar even zo via de mail. 

Zoals aan de telefoon besproken hecht ik eraan te benadrukken dat er geen systematieken zijn waar 
we afgewezen meldingen alsnog gaan helpen. 

Verder is het denk ik niet passend om  een paraaf te geven op de nota aangezien dit heel nauw 
verweven is met de inhoudelijke beoordeling. Wel vinden  en  het fijn om de stukken ter 

informatie te ontvangen. 

Graag krijg ik een seintje als eea verwerkt is en de stukken voor definitief akkoord bij  liggen. Dan 
zal ik de stukken dus ter informatie met  en  delen. 

Dank! 

Groet, 
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DGNVLG / 22041338  





 
 

 

  
 

Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding 

was een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma voor onder meer PAS-meldingen. Dit hoeft echter 

niet direct te betekenen dat Lelystad Airport niet, of pas veel later, geopend kan 

worden.  

In de lijn van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen zal Lelystad Airport als 

PAS-melder door het Rijk worden ondersteund bij het vinden van een adequate 

oplossing om aan de kaders van de Wet natuurbescherming te voldoen. 

  

Hiermee beschouw ik ook de motie van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35600, 

nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen stikstofdepositieruimte te 

reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve 

legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 
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echter extra snelwegtrajecten opgenomen, zoals het traject tussen Muiden (A1 

P&R Muiden) en Almere (A6 aansluiting met N702) en de A27 tussen Utrecht 

Noord (nabij Blauwkapel) en de Stichtse brug. Ook dit kan alleen als een 

substantiële wijziging worden opgevat. 

 

Deze substantiële wijzigingen leiden tevens in meerdere N2000-gebieden tot 

aanzienlijk meer stikstofdepositie dan het in 2019 gemelde project: 

De maximale depositietoename in de gemelde situatie was 0,59 mol/ha/jr op 

N2000-gebied de Veluwe, in de nieuwe situatie is dit voor de Veluwe 1,04 

mol/ha/jr. De nieuwe maximale depositietoename bedraagt 4,12 mol/ha/jr op 

N2000-gebied Naardermeer, in de gemelde situatie was dit voor het Naardermeer 

0,19 mol/ha/jr. Dit betekent niet alleen dat de wijzigingen op zichzelf substantieel 

zijn, maar ook het effect daarvan. 

 

Op basis van het bovenstaande is mijn conclusie dat uw melding hierdoor niet 

voldoet aan artikel 2.8b criterium f. van de Regeling natuurbescherming. 

Legalisatie van het project Lelystad Airport op basis van de PAS-melding met 

kenmerk RicTnv6foqtn ligt daarom niet in de rede. 

 

Dit betekent echter niet automatisch dat uw project hierdoor geen doorgang kan 

vinden. In de lijn van het Legalisatieprogramma PAS meldingen zal Lelystad 

Airport, als PAS melder, door het Rijk worden ondersteund bij het vinden van een 

adequate oplossing om aan de kaders van de Wet natuurbescherming te voldoen. 
 
Meer informatie 
 

Heeft u een specifieke vraag over uw situatie? Neem dan contact op met  
. Dit kan op telefoonnummer  of via het e-mailadres 

@minlnv.nl 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
De Minister voor Natuur en Stikstof, 

namens deze: 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 20:09 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
Bijlagen: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief.docx; DOMUS-
22027517-v10-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx; DOMUS-
21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-
melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_.docx 

Ik heb het nog niet gelezen, maar hierbij reactie . 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 2 februari 2022 om 19:57:11 CET 
Aan: " @minlnv.nl> 
Onderwerp: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 20:10 
Aan:  
Onderwerp: RE: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 

Wil je  snel rechten geven? En  ook?      

Op deze manier ontstaat er alsnog een polemiek 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 20:09 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Fwd: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 20:59 
Aan:  
Onderwerp: Re: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 

OK 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 2 feb. 2022 om 20:09 heeft @minlnv.nl> het 
volgende geschreven: 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:10 
Aan:  
Onderwerp: FW: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
Bijlagen: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-

melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief.docx; DOMUS-
22027517-v10-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx; DOMUS-
21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-
melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_.docx 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 20:09 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Fwd: DOMUS-22041338-v4-Mededeling_in_MR_over_legalisatie_PAS-
melding_Lelystad_Airport_en_ondertekening_Kamerbrief 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:12 
Aan:  
Onderwerp: DOMUS-21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-

melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_ 
Bijlagen: DOMUS-21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-

melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_.docx 
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DGNVLG / 21319520 

echter extra snelwegtrajecten opgenomen, zoals het traject tussen Muiden (A1 

P&R Muiden) en Almere (A6 aansluiting met N702) en de A27 tussen Utrecht 

Noord (nabij Blauwkapel) en de Stichtse brug. Ook dit kan alleen als een 

substantiële wijziging worden opgevat. 

 

Deze substantiële wijzigingen leiden tevens in meerdere N2000-gebieden tot 

aanzienlijk meer stikstofdepositie dan het in 2019 gemelde project: 

De maximale depositietoename in de gemelde situatie was 0,59 mol/ha/jr op 

N2000-gebied de Veluwe, in de nieuwe situatie is dit voor de Veluwe 1,04 

mol/ha/jr. De nieuwe maximale depositietoename bedraagt 4,12 mol/ha/jr op 

N2000-gebied Naardermeer, in de gemelde situatie was dit voor het Naardermeer 

0,19 mol/ha/jr. Dit betekent niet alleen dat de wijzigingen op zichzelf substantieel 

zijn, maar ook het effect daarvan. 

 

Op basis van het bovenstaande is mijn conclusie dat uw melding hierdoor niet 

voldoet aan artikel 2.8b criterium f. van de Regeling natuurbescherming. 

Legalisatie van het project Lelystad Airport op basis van de PAS-melding met 

kenmerk RicTnv6foqtn ligt daarom niet in de rede. 

 

Dit betekent echter niet automatisch dat uw project hierdoor geen doorgang kan 

vinden. In de lijn van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen zal Lelystad 

Airport, als PAS-melder, door het Rijk worden ondersteund bij het vinden van een 

adequate oplossing om aan de kaders van de Wet natuurbescherming te voldoen. 
 
Meer informatie 
 

Heeft u een specifieke vraag over uw situatie? Neem dan contact op met  
. Dit kan op telefoonnummer  of via het e-mailadres 

@minlnv.nl 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 
De Minister voor Natuur en Stikstof, 

namens deze: 
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Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:16 
Aan:  
Onderwerp: RE: DOMUS-21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-

melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_ 

Dank, ziet er goed uit. Enige losse eindje vind ik dat niet duidelijk wordt hoe het Rijk deze PAS-melder 
gaat ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing. Moeten ze daar ook  voor bellen? 

Groet, 
 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:12 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: DOMUS-21319520-v6-Verificatie_van_uw_PAS-
melding_voor_Lelystad_Airport_met_kenmerk_RicTnv6foqtn_ 

1415.1.2.e
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5.1 2.e

5.1 2.e

5.1.2.e
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5.1.2 e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Van:  
Verzonden: woensdag 2 februari 2022 21:24 
Aan:  
Onderwerp: DOMUS-22027517-v12-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v12-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.docx 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

Verkeersaantrekkende werking 

Ten aanzien van de verkeersaantrekkende werking zijn in de PAS-melding geen 

snelwegen buiten Flevoland betrokken, terwijl in de geactualiseerde berekening 

van de feitelijk beoogde situatie (delen van) de A1 en A6 in Noord-Holland en de 

A27 tussen de stad Utrecht en Flevoland zijn opgenomen. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

beoogde situatie sterk afwijkt van die van de PAS-melding en op diverse habitats 

in Natura-2000 flink, tot maximaal zo’n 20 keer, hoger is. Ook is de verdeling van 

de stikstofdepositie over de Natura 2000-gebieden anders. In de PAS-melding was 

een hoogste depositie berekend van 0,59 mol/ha/jaar op Natura 2000-gebied 

Veluwe. In de feitelijk beoogde situatie is er sprake van een hoogste berekende 

depositie van 4,12 mol/ha/jaar in Natura 2000-gebied Naardermeer.  

 

Op basis van het bovenstaande is de uitkomst van de verificatie van de PAS-

melding voor Lelystad Airport negatief. Dit betekent dat Lelystad Airport niet in 

aanmerking komt voor legalisering op basis van de middelen en depositieruimte 

uit het legalisatieprogramma PAS-meldingen. Dit hoeft echter niet direct te 

betekenen dat Lelystad Airport niet geopend kan worden.  

In de lijn van het Legalisatieprogramma PAS-meldingen zal Lelystad Airport als 

PAS-melder door het Rijk worden ondersteund bij het vinden van een adequate 

oplossing om aan de kaders van de Wet natuurbescherming te voldoen. 

  

Hiermee beschouw ik ook de motie van Vestering en Van Raan (Kamerstuk 35600, 

nr. 65), waarin de regering wordt verzocht om geen stikstofdepositieruimte te 

reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport binnen de collectieve 

legalisering van de PAS-melders, als afgedaan. 

 
 

 

 

 

Christianne van der Wal-Zeggelink 

Minister voor Natuur en Stikstof 



Van:  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:29 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 
Bijlagen: DOMUS-22042732-Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief.UDM 

Ha, 

Willen jullie de stukken hierop aanpassen? 

Groet,  

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:26 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 

Hi ,  
Ik ben akkoord met de nota (zou alleen de titel nog even laten veranderen want die is niet up-to-date 
meer). De kamerbrief zou ik er nog even niet bij doen en daar nog even haar gesprek met Harbers op 
afwachten. Ik verwacht nl dat ze de brief iets anders wil formuleren.  

  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minez.nl>  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:14 
Aan: @minezk.nl>;  

@minlnv.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport en 

ondertekening Kamerbrief 

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als 
onderwerp: Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport en ondertekening 
Kamerbrief 

Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen. 

In de route zijn de volgende notities opgenomen: 

|>0<003=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**03-02-22**  
Akkoord door  3-2-2022 
|>0<002=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**03-02-22**  
Akkoord door  3-2-2022 
|>0<001=>Uitzetten route door Directie**DGNVLG**03-02-22**  

Akkoord door  3-2-2022 
|>< 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 17:55 
Aan:  
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Urgentie: Hoog 

Hoi  en , 

Ik wil natuurlijk e.e.a. wel doen, maar ik weet dat het proces en het tijdpad zijn veranderd. 
Waarvoor, voor welk overleg en met welk doel, gaat de nota nu worden gebruikt? En hoe staan jullie 
(en ) hier in? 

Graag enige richting/duiding voordat ik aan de slag ga! 

Groeten, 
 

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

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:29 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 18:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Dag , 

Volgens mij is de vraag niet veel ingewikkelder dan de titel van de nota veranderen in iets als 'nadere 
informatie Lelystad' en de Kamerbrief voor nu uit de behandelmap halen. 

Groet, 
 

 

 
............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 17:55 

Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 
Urgentie: Hoog 
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5.1.2.e 5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 18:40 
Aan:  
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

OK, dan doe ik dat. En natuurlijk de nota-tekst aanpassen aan het weghalen van de Kamerbrief. 
Groeten, 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 18:18 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 

Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 
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5.1.2.e 5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 19:26 
Aan:  
Onderwerp: Re: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Nota is aangepast. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 3 feb. 2022 om 18:39 heeft @minlnv.nl> het

volgende geschreven:
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 08:44 
Aan:  
Onderwerp: FW: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Dag  

Nota en behandelmap zijn aangepast nav opmerkingen  

Groet, 

 

 
 

............................................................................................................... 
DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bezuidenhoutseweg 73 | Postbus 20401 | 2500 

EK Den Haag D-passage, 4e etage 
............................................................................................................... 
T  
M  

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 19:26 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 

Onderwerp: Re: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:01 
Aan:  
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Urgentie: Hoog 

Hallo , 

Aangepast zoals gevraagd: 

Kamerbrief ter ondertekening is verwijderd. 
Nota nu ter informatie (ipv ter ondertekening) Titel/onderwerp nota aangepast. 

In nota de passages mbt ondertekening verwijderd. 

Groeten, 
 

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

Verzonden: donderdag 3 februari 2022 15:29 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 
en ondertekening Kamerbrief 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:04 
Aan:  
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding 

Lelystad Airport en ondertekening Kamerbrief 

Bedankt , dank voor de update. De map staat inmiddels bij  

Groet,  

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 februari 2022 09:01 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: 22042732 m.b.t. Bhm Mededeling in MR over legalisatie PAS-melding Lelystad Airport 

en ondertekening Kamerbrief 
Urgentie: Hoog 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek




