
Van:  
Verzonden: maandag 28 februari 2022 17:12 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: getekend - 21319520.pdf 
Bijlagen: 21319520.pdf 
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Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 
 

 
 
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. Het betekent alleen dat voor uw project geen ruimte beschikbaar gesteld 
zal worden vanuit het landelijk legalisatieprogramma. Voor toestemming op grond 
van de Wnb voor ingebruikname van Lelystad Airport voor groot handelsverkeer 
dient u een reguliere vergunningprocedure te doorlopen. Binnen deze procedure 
dient u zelf zorgt te dragen voor projectspecifieke maatregelen. 
 
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: dinsdag 1 maart 2022 15:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Belafspraken inplannen 

Dag  

Ik wil je vragen twee belafspraken van ieder een kwartier in te plannen die allebei heel gevoelig liggen. 
Het gaat om een belafspraak met Wilma van Dijk, algemeen directeur van Lelystad Airport en een 
belafspraak met Dick Benschop, bestuursvoorzitter van Schiphol. Onderwerp is PAS-melding Lelystad. 

Het liefst vinden deze belafspraken komende vrijdag vóór tien uur ’s ochtends plaats: dit zijn geen 
gesprekken die ik vanuit de trein op weg naar Groningen kan doen. Lukt vrijdag niet, dan kan 
donderdag ook, niet eerder. De volgorde is dat ik eerste Wilma van Dijk moet bellen en daarna Dick 
Benschop. De belafspraken móéten deze week. Als ze op donderdag moeten, dan kunnen ze evt over 

andere afspraken in mijn agenda gepland worden, dan ga ik daar een kwartiertje uit. 

Ik heb geen contactgegevens van hun secretariaten, mogelijk kan  je daarmee helpen. 

Dank en groet, 
 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:12 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 

Sorry, ik noemde nog geen deadline. Fijn als jullie per ommegaande op de spreeklijn kunnen reageren. 

Punt handhavingsverzoeken is prima om op een willekeurig moment vandaag te bespreken. 

Groet, 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:08 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 

Ha  

Ik begreep dat de brief LA aanstaande maandag uitgaat. Zie de voorgestelde lijn over LA voor tijdens 
het stikstofdebat op 10 maart. Hebben jullie op- of aanmerkingen? 

- Lelystad Airport heeft tijdens het PAS een melding gedaan.
- Net als bij alle andere meldingen wordt geverifieerd of de melding aan de criteria voldoet.
- De melding van Lelystad heeft twee grote wijzigingen (warmte-inhoud en

verkeersaantrekkende werking) die ook leiden tot meer depositie.
- Dat betekent dat de melding niet via het legalisatieprogramma kan worden gelegaliseerd.
- Lelystad kan nog steeds worden geopend: daarvoor is het nodig dat de luchthaven zelf

bronmaatregelen neemt. Ook is een politiek besluit over de openstelling nodig.

@ : kun nog even bellen op een moment dat het jou schikt? Ik ben goed bereikbaar vandaag. 

Alleen niet tussen 10:00 en 10:30 en niet tussen 13:00 en 14:00. Ik wil het (evt. naast bovenstaande) 
graag even hebben over de lijn van de provincies over handhavingsverzoeken bij meldingen: hebben 
ze met jullie contact gezocht, en hoe staan jullie erin? Zie aangehecht stuk. Ik kan straks ook even een 

mondelinge samenvatting geven      

Met hartelijke groeten, 

 
 

 

 

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

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

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:28 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
Bijlagen: Q&A's kamerbrief.docx 

Hoi  

Dit is geloof ik ook de lijn die in de infonota aan minister was opgenomen voor mededeling in de MR. 
Dat klopt toch? 

Ik heb geprobeerd ook o.v.v.  Q&A’s te maken. Ben er zeker nog niet tevreden over!!.  
Het ontbreekt me aan fantasie en inspiratie. Basis is nu de vragen van communicatie van I&M. 
Uiteindelijk zijn deze bedoeld voor woordvoering/communicatie van LNV en I&M bij persvragen. 

 

Groeten, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:12 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



1. 

Brieftekst: 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. 

Vraag: Dit leest alsof de PAS-melding van LA dus ook niet zou kloppen. Is dat zo? 

Antwoord: Dit heeft niet zozeer te maken met de melding op zich, maar met wat gevraagd wordt 

te legaliseren. Plannen en projecten worden niet altijd uitgevoerd zoals tevoren voorzien. Als dat 

verschil te groot is ligt legaliseren op basis van het ‘oude projectplan’ niet voor de hand. Dat is dus 

ook in de verificatiecriteria opgenomen. Bij de voor legalisatie ingediende ‘beoogde situatie’ van 

Lelystad blijkt zo’n situatie zich voor te doen. Deze wijkt substantieel van de melding af en is dus 

feitelijk niet hetzelfde project zoals ten tijde van de PAS bedoeld. Vanwege dit verschil, én het feit 

dat daardoor de stikstofdepositie ook toeneemt ten opzichte van wat in de melding is berekend, 

kan de melding niet als basis dienen om het project te legaliseren. 

2. 

Vraag: Er zijn door LNV substantiële verschillen geconstateerd m.b.t. warmteinhoud en 

verkeersaantrekkende werking (snelwegen). Betekent dit nu dat de PAS-melding niet goed was en 

er fouten zijn gemaakt? 

Antwoord: (zie ook vraag 1.) LNV heeft bij de verificatie alleen gekeken of aan de criteria voor 

legalisatie werd voldaan zoals vastgelegd in de Regeling natuurbescherming. Deze twee verschillen 

zijn geconstateerd en beoordeeld als substantieel. De wijze waarop de berekeningen zijn 

uitgevoerd is geen onderdeel geweest van deze verificatie. De verantwoordelijkheid voor de wijze 

waarop de berekeningen zijn uitgevoerd ligt bij de indiener (Lelystad Airport). 

3. 

Vraag: De geconstateerde verhoging van stikstofdepositie is tot 20x zo hoog. Is dat overal of op 

een enkel gebied? 

Antwoord: Op alle gebieden is sprake van een verhoging en op meerdere gebieden (of delen van 

gebieden) is er sprake van dat die verhoging tot enkele tientallen keren zo hoog is.  

4. 

Vraag hoe komt het dat ineens bij het Naardermeer een depositie van 4,12 mol/ha/jr wordt 

berekend? 

Antwoord: Dat komt doordat nu de verkeerstoename op de A1/A6 is meeberekend. Deze 

snelwegen lopen vlak langs het Naardermeer. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:42 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
Bijlagen: QA's kamerbrief.docx 

Zie bijgaand mijn suggesties voor de beantwoording. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:28 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:25 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 

Hoi  

Ik ben het voor deze ene keer niet eens met je suggestie. 

Zie 3.1 van het legalisatieprogramma, onderaan pagina 8: Als een melding voldoet aan bovenstaande 
criteria wordt er, in de volgende stap van de verificatie, gekeken of de toenmalig ingevoerde gegevens 
nog juist zijn. Enkel meldingen met juiste en zo nodig geactualiseerde invoergegevens, kunnen 
gelegaliseerd worden. 

Bij de verificatie komt de melding van LA niet door de eerste stap. Formeel hebben we dus ook niet naar 
de feitelijke juistheid gekeken of hoeven kijken omdat we niet aan die volgende stap 2 toekomen. Dat 
I&M e.e.a. heeft aangedragen om tóch een positieve uitkomst uit die eerste stap te halen is heel iets 
anders. Dat we hier, in deze brief en in de communicatie, ons niet expliciet uitspreken over die juistheid 
past m.i. volledig in de lijn van het programma en kan dus ook geen gevolgen hebben voor andere 
melders of de werkwijze bij provincies. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 09:42 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:34 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Belafspraken dhr. Dick Benschop en mw. Wilma van Dijk ingepland 

maandag 7 maart a.s. / vergunning Airport Lelystad 

t.i.

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:21 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Belafspraken dhr. Dick Benschop en mw. Wilma van Dijk ingepland maandag 7 maart a.s. / 
vergunning Airport Lelystad 

Dag  

Op verzoek van Lyda, heb ik voor a.s. maandag twee belafspraken (via MS Teams) ingepland t.w.: 

• 10:15 uur met de heer Dick Benschop (15 min.)
• 10:30 uur met mw. Wilma van Dijk (15 min.)

Ik heb reeds gemeld, dat je ca. 15 min. later aansluit bij de Bestuursraad LNV. 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied 

.......................................... 

Directie Bedrijfsvoering werkt voor 

- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.......................................... 

T  

M  

@minezk.nl

www.rijksoverheid.nl/ezk 
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.......................................... 

Werkzaam: maandag t/m donderdag  

 



Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 11:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 

Ha, 

Bedoel je de stelling dat de melding niet juist is? Dat volgt toch 1-op-1 uit de verificaitie? Immers: als 
de melding wel juist zou zijn geweest, dan had wel een positieve verificatie gevolgd. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:25 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 11:29 
Aan:  
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 

Hoi, 

Een puur ja of nee van mij leidt denk ik tot misverstanden. 

Ik bedoel dat wat men gelegaliseerd wil hebben (de feitelijk beoogde situatie) substantieel anders is 
dan de oorspronkelijke PAS-melding (de destijds bedachte situatie) én tot meer depositie leidt. Daar 
gaat het verificatiecriterium f over. Dat is wat nú ons oordeel over de verificatie bepaalt en in de brief 
staat. Een oordeel m.b.t. de inhoudelijke juistheid van de oorspronkelijke melding hebben we daarvoor 
niet nodig. Dat oordeel doet in stap 1 van de verificatie ook niet terzake. Daar wordt pas in stap 2 naar 
gekeken, maar daar komen we niet aan toe. En daar wil ik op dit moment ook zo ver mogelijk van weg 

blijven. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 11:18 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn LA voor debat en positie handhavingsverzoeken 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 12:00 
Aan:  
Onderwerp: communicatie kamerbrief LA, Q&A's  
Bijlagen: Q&A's kamerbrief.docx; QA's kamerbrief.docx 

Hoi Tim, 

Ik heb er al (te) veel tijd 
inzitten, maar het lukt me gewoon niet om er iets fatsoenlijk van te maken. 
Hierbij mijn eerste poging en daarnaast een versie van  

Daarnaast moeten we  ook niet veel langer laten wachten. Dat is ook niet echt netjes.  
De kamerbrief gaat overigens a.s. maandag de deur uit en  belt maandagochtend tussen 10 en 
11 met Dick Benschop en Wilma van Dijk. 

 Ben tot 
iets na 1 uur bereikbaar.  is wel bereikbaar en wil sowieso nog eea met je bespreken. 

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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1. 

Brieftekst: 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. 

Vraag: Dit leest alsof de PAS-melding van LA dus ook niet zou kloppen. Is dat zo? 

Antwoord: Dit heeft niet zozeer te maken met de melding op zich, maar met wat gevraagd wordt 

te legaliseren. Plannen en projecten worden niet altijd uitgevoerd zoals tevoren voorzien. Als dat 

verschil te groot is ligt legaliseren op basis van het ‘oude projectplan’ niet voor de hand. Dat is dus 

ook in de verificatiecriteria opgenomen. Bij de voor legalisatie ingediende ‘beoogde situatie’ van 

Lelystad blijkt zo’n situatie zich voor te doen. Deze wijkt substantieel van de melding af en is dus 

feitelijk niet hetzelfde project zoals ten tijde van de PAS bedoeld. Vanwege dit verschil, én het feit 

dat daardoor de stikstofdepositie ook toeneemt ten opzichte van wat in de melding is berekend, 

kan de melding niet als basis dienen om het project te legaliseren. 

2. 

Vraag: Er zijn door LNV substantiële verschillen geconstateerd m.b.t. warmteinhoud en 

verkeersaantrekkende werking (snelwegen). Betekent dit nu dat de PAS-melding niet goed was en 

er fouten zijn gemaakt? 

Antwoord: (zie ook vraag 1.) LNV heeft bij de verificatie alleen gekeken of aan de criteria voor 

legalisatie werd voldaan zoals vastgelegd in de Regeling natuurbescherming. Deze twee verschillen 

zijn geconstateerd en beoordeeld als substantieel. De wijze waarop de berekeningen zijn 

uitgevoerd is geen onderdeel geweest van deze verificatie. De verantwoordelijkheid voor de wijze 

waarop de berekeningen zijn uitgevoerd ligt bij de indiener (Lelystad Airport). 

3. 

Vraag: De geconstateerde verhoging van stikstofdepositie is tot 20x zo hoog. Is dat overal of op 

een enkel gebied? 

Antwoord: Op alle gebieden is sprake van een verhoging en op meerdere gebieden (of delen van 

gebieden) is er sprake van dat die verhoging tot enkele tientallen keren zo hoog is.  

4. 

Vraag hoe komt het dat ineens bij het Naardermeer een depositie van 4,12 mol/ha/jr wordt 

berekend? 

Antwoord: Dat komt doordat nu de verkeerstoename op de A1/A6 is meeberekend. Deze 

snelwegen lopen vlak langs het Naardermeer. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 18:06 
Aan:  
Onderwerp: Lijn verhouding criteria 

Ha  

Hierbij de drie bullets: 
- In december 2019 is in de Kamerbrief opgenomen dat een melding gerealiseerd moet zijn of

dat onomkeerbare stappen daartoe zijn genomen.
- Dit is vooruitlopend gecommuniceerd op de totale set aan criteria om melders die nog geen

gerealiseerde melding hadden, geen valse hoop op legalisatie te bieden.
- In het voorjaar van 2020 zijn de criteria nader uitgewerkt waarmee vast moet komen te staan

of de melding volgens de bedoeling van de PAS-systematiek is ingediend. Dit geheel is in het
Bestuurlijk Overleg Stikstof (Rijksbreed en provincies) van juli 2020 vastgesteld.

- Deze beide criteria zijn samengevoegd in de recent gewijzigde Regeling natuurbescherming.

Met hartelijke groeten, 

 
 

 
 

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

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

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 18:13 
Aan:  
Onderwerp: Antw: Lijn verhouding criteria 

Veel dank! 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 3 maart 2022 om 18:05:45 CET 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Lijn verhouding criteria 

211
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 22:32 
Aan:  
Onderwerp: QA's kamerbrief 
Bijlagen: QA's kamerbrief.docx 

Ik heb geprobeerd de rode draad in 1 ballonnetje te vatten. Ik denk dat dat het kan zijn. 

Groeten, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 08:53 
Aan:  
Onderwerp: RE: QA's kamerbrief 

Ik neem vanochtend wel contact op met . Daarbij zal ik ook aangeven dat  vanuit LNV 
de woordvoeringslijn doet. Dan kan  I&M) e.e.a. ook met hem 
afstemmen. 

Heb je al contact gehad met BPZ?  of  Zo nee, dan doe ik dat straks. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 22:32 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: QA's kamerbrief 

Ik heb geprobeerd de rode draad in 1 ballonnetje te vatten. Ik denk dat dat het kan zijn. 

Groeten, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 09:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: QA's kamerbrief 

Thx. 

Ik heb zelf het contact nog niet gehad met BPZ. Daar ben ik niet meer aan toegekomen. 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 08:53 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: QA's kamerbrief 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 09:49 
Aan:  
Onderwerp: RE: status andere meldingen dan LA 

Hoi  

De andere twee meldingen heb ik al lang geverifieerd. Ze zijn al uitgevoerd en komen voor legalisatie 
in aanmerking. Ze hebben nu een vergunning nodig voor gebruik/exploitatie (permanente emissies). 

Alleen is de procedure daarvoor me nog niet helemaal helder. Dat wil ik helder hebben voordat ik de 
brieven ga versturen. Daarover ben ik met  en BIJ12 in gesprek. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 13:56 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: status andere meldingen dan LA 

Ha  

Voor de andere meldingen dan Lelystad die bij jullie liggen: wat is daar precies de status van? Moeten 
die nog worden uitgevoerd, of zijn die al uitgevoerd? Is er kans op handhavingsverzoeken, of is die 

kans er niet? 

Dank vast! 

Met hartelijke groeten, 

 

 
 

 

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

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

@minlnv.nl
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Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:05 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v29-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport.DOCX 

Hallo  

Hierbij de laatste versie van de kamerbrief. 
Ik zorg er ook voor dat je in domus een machtiging krijgt voor aanpassingen. 

Laat me wel graag even weten wát er verandert (tussenzinnetje weg?), want ik heb ook contact met 

 en I&M over woordvoering en persvragen e.d. 

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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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

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 moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

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

Natura-2000, 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 besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) 

(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: vrijdag 4 maart 2022 10:16 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Heel veel dank  

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:05 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

2175.1.2.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: vrijdag 4 maart 2022 10:24 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v29-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport (003).DOCX 

Ha  

In de bijlage een nieuwe versie van de Lelystadbrief. Collega (cc) heeft in overleg met IenW deze 
versie gemaakt. Begreep gisteren dat de minister nog tussenzin eruit wilde hebben. Gaat het om de 
gearceerde zin? 

Dank alvast, 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

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 moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

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

Natura-2000, 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 besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) 

(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: vrijdag 4 maart 2022 10:37 
Aan:  
Onderwerp: RE: QA's kamerbrief 

Net telefonisch contact gehad met  
Hij laat het voor woordvoering/persvoorlichting verder aan  en de I&M-woordvoerder over. 
Mocht er verder nog iets meer nodig zijn m.b.t. Q&A’s, dan horen we dat wel van  

Van:   
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 08:53 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: QA's kamerbrief 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:50 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Ik heb net contact met I&M gehad. Ik kreeg de indruk dat waarschijnlijk gaat het om de zinsnede 
‘……., tot maximaal zo’n 20 keer,………..’ in dezelfde alinea als de door  gearceerde zin. 
Wat mij betreft geen inhoudelijk probleem als die er uit gaat.  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:24 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

220
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: vrijdag 4 maart 2022 10:55 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 

Ha,  
Ja, dit is ook wat ik van mijn counterpart bij IenW begreep zojuist. 
Groet, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 10:50 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Verificatie PAS-melding Lelystad Airport 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 11:15 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Nieuwe versie Lelystadbrief 
Bijlagen: DOMUS-22027517-v29-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport (003) 

(002).DOCX 

Ha  

Zoals beloofd, in de bijlage een nieuwe versie met een kleine aanpassing zoals de minister dit wilde. Ik 
heb deze versie ook naar mijn counterpart bij IenW gestuurd.  
Is deze versie ok voor jou? 

Dank alvast, 
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Directoraat-generaal Natuur, 

Visserij en Landelijk gebied 

 
 

DGNVLG / 22027517 

 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

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 moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

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

Natura-2000, 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 besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) 

(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: vrijdag 4 maart 2022 11:30 
Aan:  
Onderwerp: FW: QA's kamerbrief 
Bijlagen: QA's kamerbrief.docx 

Van:   
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 22:32 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: QA's kamerbrief 

Ik heb geprobeerd de rode draad in 1 ballonnetje te vatten. Ik denk dat dat het kan zijn. 

Groeten, 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 4 maart 2022 11:40 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Nieuwe versie Lelystadbrief 

Dag  

Dat lijkt me niet helemaal de juiste volgorde, eerst neerleggen bij Ienw en dan pas bij mij. Het blijft 
uiteindelijk onze Kamerbrief. , maar aangezien de minister 
ermee akkoord is,  

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: vrijdag 4 maart 2022 11:15 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Nieuwe versie Lelystadbrief 
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Van:  
Verzonden: maandag 7 maart 2022 09:10 
Aan:  
Onderwerp: FW: Reactie MLNV op beantwoording vragen Lelystad Airport 
Bijlagen: Scan_20210202_174454_MFP-1341_plaatm.pdf; 

Antwoord_op_vragen_van_het_lid_Bruins_over_de_stikstofberekeningen_vo
or_Lelystad_Airport.pdf 

Ha  

In de eerste bijlage de reactie van Carola met verzoek verwijdering passage; dus toch de passage over 
criteria brief 2019. Deze hebben ze ons dus wel laten zien, maar verstuurd voor we reactie konden 
geven. 

De tweede set is verstuurd zonder over de concept-antwoorden gewisseld te hebben. Daar staat onder 

meer in “de berekeningen zijn uitgevoerd conform de destijds gangbare werkwijze en de daarbij 

behorende wettelijke kaders”. Daar waren we het dus niet mee eens      

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 18:05 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Reactie MLNV op beantwoording vragen Lelystad Airport 

Beste  

De reactie van de minister is binnen en heb ik doorgegeven aan IenW. 

Met vriendelijke groet, 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 17:49 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Reactie MLNV op beantwoording vragen Lelystad Airport 

Dag  

Onze minister is akkoord met de bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen indien haar 
opmerking wordt verwerkt. Indien de alinea waar zij naar verwijst wordt geschrapt, en wanneer de 
brief niet mede namens de minister van LNV is (en dit zinsdeel dus ook wordt geschrapt), dan kan 

I&W de brief verzenden. Geef je dat door aan I&W? Aangezien de I&W/DBO-adviseur mij ook al belde 
zal ik het ook doorgeven aan hen. 
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Indien I&W niet akkoord is met het schrappen van één van de passages dan hoor ik het graag. 
 
Groet,  5.1.2.e





  
    

 
    

                
           

 
             

          
           

    
               

           
         

    
              

            
          

           
  

           
          

 

 
             

            
      

         
          

        
         

        
         

             
          

          
            

             
    

          
        

              
     

 

    



   
  

        

      
  

  
    

   
   

  
  

 

  
    

  
    

  
 

  
 	  

 	         
         
     

    

  

       
             

           
    

           
         

  

 

             
          

           
         

               
           

        
         

           
              
              

          
         

          
          

                
          
            

    

        
          

    



 

                  
           

 

          
              

           
         

           
              

           
        

       

                
      

 

             
         

              
            
              

             
 

 

            
             

             

              
            

           
         

          
          

         
             

        
            

           
      

           
            

             
              

            
          
          

  
  

 

  
 

    



           
          

           
   

         
          

            
             

         
           

            
          

            
             

           
       

             
        

              
           

 

 

           
             

          
         

             
         

           
          
     

           
           

       
          

        
     

              
           

              
        

 

          
        

  
  

 

  
 

    



             
              

          
         

        
           

            
            

         
          

           
           

         

          
           

              
              

 

 

         
             
             

           

               
          

            
          

            
   

  
  

 

  
 

     
        

          
          
          
          

    



Van:  
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:42 
Aan:  
Onderwerp: FW: Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport  
Bijlagen: DOMUS-22027517-v29-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport (003).DOCX 

Zit nog een track-change in, die kan geaccepteerd worden. 

Groet,  

Van:   
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:06 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 7 maart 2022 07:51 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport  

Ha  
Christianne wilde deze wijziging nog erin hebben. 
Groet, 
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Directoraat-generaal Natuur, 
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DGNVLG / 22027517 

 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

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 moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

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

Natura-2000, 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 besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) 

(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: maandag 7 maart 2022 11:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport  
Bijlagen: DOMUS-22027517-v29-Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport (003).docx 

Dan is dit ‘m, met de tweede nieuwe tracks erin. 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: maandag 7 maart 2022 11:42 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Verificatie_PAS-melding_Lelystad_Airport  
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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 

Bezu denhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverhe d.nl/lnv 

Ons kenmerk 

DGNVLG / 22027517 

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). 

Het legalisatieprogramma PAS-meldingen heeft als uitgangspunt dat alle 

meldingen die onder het PAS zijn gedaan, in aanmerking komen voor legalisatie. 

Voor alle PAS-meldingen, dus ook voor de melding van Lelystad Airport, wordt er 

van uitgegaan dat deze te goeder trouw zijn ingediend. Dit betekent echter niet 

dat per definitie alle PAS-meldingen gelegaliseerd worden. Voor projecten 

waarvoor ik bevoegd gezag ben dien ik, net als alle andere bevoegde gezagen 

voor hun projecten doen, te verifiëren of aan alle criteria van de hiertoe 

opgestelde criteria in de Regeling natuurbescherming is voldaan. 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. 

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 natuurbescherming, 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.  

Warmte-inhoud 

Aerius calculator berekent op basis van een aantal invoergegevens de verspreiding 

van stikstofemissies. Een van die invoergegevens is de warmte-inhoud. Dit is een 

maat voor de wijze waarop hete gassen opstijgen en zich vervolgens bij het 

afkoelen verspreiden. Hoe hoger de warmte-inhoud, hoe groter het gebied 

waarover de stikstof wordt verspreid en verdund. De totale depositie is dus gelijk, 

maar door het andere verspreidingspatroon is de maximale depositie op de grond 
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lager. De melding van 3 mei 2019 bevatte een warmte-inhoud van 43 MW die een 

onderschatting opleverde van de maximale hoeveelheden depositie op diverse 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. In de berekening van de feitelijk beoogde 

situatie is een warmte-inhoud van 0 MW toegepast. 

 

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 moet worden dat de berekende stikstofdepositie in de feitelijk 

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

Natura-2000 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 besluit betekent niet dat de opening 

van Lelystad van de baan is. Lelystad Airport zal naar aanleiding van dit besluit 

niet meer kunnen rekenen op stikstofruimte uit het bronmaatregelenpakket, maar 

zelf bronmaatregelen moeten nemen om een vergunning in het kader van de Wet 

natuurbescherming te verkrijgen. In overleg met de luchthaven zal bekeken 

worden hoe en op welke termijn dit gerealiseerd kan worden, al dan niet in de 

lopende vergunningaanvraag van 10.000 vliegtuigbewegingen. 

 

Hiermee beschouw ik ook de motie Van Vestering en Van Raan (beide PvdD) 

(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: maandag 7 maart 2022 11:50 
Aan:  
Onderwerp: RE: Reactie MLNV op beantwoording vragen Lelystad Airport 

Veel dank! 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: maandag 7 maart 2022 09:10 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Reactie MLNV op beantwoording vragen Lelystad Airport 
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Van: @minez.nl 
Verzonden: maandag 7 maart 2022 13:35 
Aan:  
CC:  

 
 

Onderwerp: Brief verzonden aan parlement over "Verificatie PAS-melding Lelystad 
Airport" 

Opvolgingsvlag: Opvolgen 
Vlagstatus: Met vlag 

Geachte mevrouw/heer, 

Delphi heeft uw brief met als onderwerp "Verificatie PAS-melding Lelystad Airport" naar het parlement 
verzonden. 

U kunt deze brief in Delphi bekijken door op onderstaande link te klikken. 

link naar detailrapport. 

Met vriendelijke groet, 
Delphi  

Dit is een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht. Het afzenderadres kan niet worden gebruikt 
voor verdere mailwisseling.  
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw secretariaat.  
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Van:  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:40 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Bijzonderheden PV 9/3 

Thanks! 

 
 

............................................................................................................... 
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 9 maart 2022 11:39 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Bijzonderheden PV 9/3 

Ja, dus misschien eerder eentje voor beiden. Zal even met  bespreken. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:38 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Bijzonderheden PV 9/3 

Ja, maar dat zullen ze met MIenW moeten bespreken, niet met MNenS. 

 
 

............................................................................................................... 
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 9 maart 2022 11:38 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Bijzonderheden PV 9/3 
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‘Doorpakken’ en niet openen lijkt me. 

 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:37 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Bijzonderheden PV 9/3 
 
Ok, dank. Ben benieuwd wat de PvdD nog meer wil nu de PAS-melding negatief is geverifieerd… 
 

 
  

............................................................................................................... 
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 9 maart 2022 11:36 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Bijzonderheden PV 9/3 
 
Dag , 
 
Twee relevante punten uit de PV zojuist: een twee minutendebat Lelystad + een commissiedebat over 

de Nederlandse inzet met betrekking tot het VN Biodiversiteitsverdrag. We kijken wanneer deze 
worden verwacht, maar dan kunnen jullie alvast aan de slag met een voorbereiding. Voor Lelystad ook 
DGS ingekopieerd. 
 
Groet,  
 

- het lid WASSENBERG (PvdD), het lid DE GROOT (D66) en het lid BOSWIJK (CDA) stellen voor om 
een commissiedebat te organiseren over de Nederlandse inzet met betrekking tot het 
VN[1]Biodiversiteitsverdrag, met de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor 
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. 
Akkoord. Wordt nog voor het meireces gepland. 
 
11: Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie 
van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte 
reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

PvdD vraagt Tweeminutendebat aan. Wordt gehonoreerd  
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: woensdag 9 maart 2022 11:25 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: Bijzonderheden PV 9/3 
 
Ha, onderstaand de bijzonderheden van de PV LNV van zojuist. Voor het overige zijn de voorstellen op 
de agenda gevolgd (zie bijlage). 

 
RVW: 

- het lid WASSENBERG (PvdD) stelt voor de minister van LNV te verzoeken het position paper dat het 
kabinet in 2020 naar de Europese Commissie heeft gestuurd over de Nederlandse positie ten aanzien van 
de herziening van Verordening (EG) 1107/2009 over het op de markt brengen van landbouwgif, met de 
Kamer te delen. o Toelichting: De PvdD heeft hier in het SO over de L&V-raad van 12 en 13 december 
2021 om gevraagd, maar het kabinet heeft dit (nog) niet met de Kamer gedeeld.  
Akkoord 
- het lid WASSENBERG (PvdD), het lid DE GROOT (D66) en het lid BOSWIJK (CDA) stellen voor om een 
commissiedebat te organiseren over de Nederlandse inzet met betrekking tot het 
VN[1]Biodiversiteitsverdrag, met de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Buitenlandse 
Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. 
Akkoord. Wordt nog voor het meireces gepland. 
 
Reguliere agenda: 
9: Addendum 7e actieplan 
D66 wil het liever niet in een huis tuin en keuken debat. VVD mee eens. Wordt ipv bij CD LVR 15 
maart geagendeerd voor het CD Landbouw, klimaat, voedselkwaliteit 30 maart 
 
11: Verslag van een schriftelijk overleg over de uitvoering van de motie 

van de leden Vestering en Van Raan over geen stikstofdepositieruimte 
reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

PvdD vraagt Tweeminutendebat aan. Wordt gehonoreerd  
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Dit is wat mij betreft niet een vraag voor  maar voor  

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:15 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Dag  

Bijgaand de voorgenomen spreektekst van CU voor het stikstofdebat dat nu aan de gang is. Wil jij 
alvast een antwoord formuleren? Graag in bijgaand format en aan mij retour. 

Groet, 
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:17 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Prima, dan verzoek aan  om ‘m te beantwoorden. 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:17 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Maar voor vragen over PAS-melding ben ik beschikbaar! 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:17 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:18 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Fijn, dank je! 

 
 

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

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:18 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 11:15 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 
Bijlagen: spreektekst Wnb-vergunning LEY.docx 

Jullie waren het met elkaar eens     , dus heb een 3e bullet opgenomen (en iets minder technisch 

geformuleerd).  

Van @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 11:02 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Dag , 

Dankjewel. Ik zou willen suggereren de derde bullet wel mee te nemen, maar ietsje anders/minder 
technisch. Namelijk met de strekking dat een evt toekomstige uitbreiding incl evt benodigde 
mitigerende maatregelen tzt getoetst zal worden.  

Groet, 

 

 
 

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

@minlnv.nl

Secretariaat: @minezk.nl 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:59 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: Vraag Lelystad Kamerdebat 

Kan heel kort, zie bijlage. 

Ik zat te dubben over 3e bullet; heb ik nu niet opgenomen. 

• Het projectbegrip in de Wet natuurbescherming gaat niet zover dat ook mogelijke toekomstige
uitbreidingen van projecten al aangevraagd moeten worden. Het staat een aanvrager
uiteraard vrij om in de toekomst een Wnb-vergunning aan te vragen voor uitbreiding van zijn
project en een dergelijke aanvraag zal dan wederom getoetst moeten worden.

Gr 
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Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:18 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: FW: Vraag Lelystad Kamerdebat 
 
Dit was de mail met bijlagen 
 

 
  

............................................................................................................... 

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: )  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 10:15 
Aan: @minlnv.nl> 
CC: @minlnv.nl>; @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: Vraag Lelystad Kamerdebat 
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CU, Grinwis 

Onderwerp: toestemmingsverlening 

Kan de Minister toezeggen dat ze alleen een 

vergunningaanvraag voor het hele project zal 

accepteren? 

• Het klopt dat Lelystad Airport een aanvraag voor

een vergunning op grond van de Wet

natuurbescherming heeft ingediend voor 10.000

vliegtuigbewegingen handelsverkeer en de

grondgebonden activiteiten die daarmee

samenhangen.

• Daarmee is dit het project dat ik dien te

beoordelen en waarvan de procedure voor de

vergunning op dit moment loopt.

• Bij het aanvragen van een Wnb-vergunning voor

een project, hoeft een mogelijke toekomstige

uitbreiding niet bij aanvang in de aanvraag te

worden meegenomen. Wel zal een eventuele

uitbreiding, inclusief eventuele mitigerende

maatregelen, dan in de toekomst weer getoetst

moeten worden.
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Van:  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 17:49 
Aan:  
Onderwerp: Doorst: TMD x 3 op dinsdag 15 maart 2022 

Van: @minlnv.nl> 
Datum: 10 maart 2022 om 17:21:32 CET 
Aan: @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl>, @minlnv.nl>,  
@minlnv.nl>, @minlnv.nl> 

CC @minlnv.nl>,  
@minlnv.nl>, @minlnv.nl>,  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: TMD x 3 op dinsdag 15 maart 2022 

Dag ,  en

Volgende week worden deze debatten ingepland:

DINSDAG 15 MAART

16.20 uur   Tweeminutendebat Natuur (CD 10/2) 
 Van der Wal

16.40 uur   Tweeminutendebat Uitvoering motie Vestering/Van Raan over geen stikstofdepositieruimte
 reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport (Kamerstuk 35 600, nr. 71)  
 Van der Wal    

17.00 uur   Tweeminutendebat Wadden (CD 25/1)
 Van der Wal + Harbers

Kunnen jullie per debat voor maandag 10.00 uur een voorbereidende nota maken en in DOMUS bij BPZ 
hebben?

Groet,

 en 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:09 
Aan:  
Onderwerp: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 
Bijlagen: - TMD voorbereiding.docx

Urgentie: Hoog 

Hallo  en  

Hierbij mijn nota ter voorbereiding van het TMD over de motie van Vestering en Van Raan. 

Ik heb geprobeerd zo veel mogelijk er in te zetten omdat schrappen makkelijker is dan verzinnen. 
En mogelijk leiden de te schrappen teksten tot goede nieuwe ideeën. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Ministerie van LNV, DG NVLG, Cluster Natuurvergunningen 

 

Tel.  

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

Tweeminutendebat op dinsdag 15 maart 16.40 uur over de uitvoering van de motie Vestering/Van 

Raan over geen stikstofdepositieruimte reserveren voor de uitbreiding van Lelystad Airport 

(Kamerstuk 35 600, nr. 71) 

Advies 

U kunt deze informatie gebruiken bij de voorbereiding van het tweeminutendebat en bij de 

beantwoording van vragen tijdens het debat. 

Kernpunten 

Verificatie PAS-melding 

• In het legalisatieprogramma wordt geen onderscheid gemaakt tussen PAS-melders.

• Elke PAS-melding wordt op basis van dezelfde criteria geverifieerd of deze in aanmerking

komt voor legalisatie.

• Rechtsgelijkheid is belangrijk voor een goede uitvoering van het programma.

• Als bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming heb ik de verificatie van de PAS-

melding van Lelystad Airport zelfstandig uitgevoerd.

• Mijn conclusie is gebaseerd op de volgende constatering: Hetgeen waarvoor Lelystad

Airport legalisatie wil aanvragen (de beoogde situatie) wijkt substantieel af van wat er in de

PAS-melding staat. Vervolgens leidt dit tot meer stikstofdepositie. Dit betekent dat niet

wordt voldaan aan de voorwaarden die in de Regeling natuurbescherming zijn opgenomen.

• De PAS-melding van Lelystad Airport komt op deze basis niet in aanmerking voor

stikstofdepositieruimte uit het legalisatieprogramma.

De motie Vestering / Van Raan 

• De motie is ingediend vooruitlopend op het vaststellen van het legalisatieprogramma en de

verificatie van de meldingen.

• De motie houdt geen rekening met het feit dat in de uitvoering van dergelijke programma’s

rechtsgelijkheid een belangrijk aspect is.

• Een algemeen dekkend programma kan dus ook projecten bevatten die politiek ter

discussie staan. Onwelgevallige projecten kunnen niet zomaar worden uitgesloten.

• Ik ben zelfstandig, los van de motie, tot de conclusie gekomen dat de PAS-melding van

Lelystad Airport niet in aanmerking komt voor depositieruimte uit het legalisatieproject.

• Dit betekent niet dat ik de motie heb uitgevoerd. Achteraf is de motie niet nodig gebleken

en daarmee ook afgedaan..

• De motie en hetgeen over Lelystad Airport is gezegd, onder andere in het commissiedebat

natuur van 10 maart, is voor mij wel een signaal dat de steun voor Lelystad Airport in de

Kamer niet onverdeeld is.

De juistheid en volledigheid van de stikstofberekeningen 

• DE PAS-melding van Lelystad Airport is niet door stap 1 van het legalisatieproces gekomen.

Dit betekent dat er vooral op hoofdlijnen, maar niet in detail, naar de berekeningen is

gekeken. Dat zou pas plaats vinden op het moment dat er daadwerkelijk sprake zou zijn

van het bepalen van de concrete mogelijkheden tot legalisatie. (Stap 2 van het

programma.)

• De inhoud en juistheid van de berekeningen, alsmede eventuele keuzemogelijkheden

daarin, zijn een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Dat is Lelystad Airport.

• Voor vragen over details van de berekeningen verwijs ik dus naar Lelystad Airport.

Wel of niet legaliseren van Lelystad Airport (al dan niet gefaseerd). 

• Het openen van Lelystad Airport is onderdeel van het coalitieakkoord, en daarmee een

wens van het kabinet.

• De politieke afweging die bij een besluit tot openen van Lelystad Airport hoort is de

verantwoordelijkheid van mijn collega van Infrastructuur en Waterstaat en uw Kamer.
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• Daarnaast zal Lelystad Airport, wil het kunnen openen, moeten voldoen aan alle normale 

vereisten die aan een dergelijk project zijn verbonden, zoals het beschikken over een 

vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.  

• Gefaseerd in gebruik nemen is een reële optie, wellicht mede afhankelijk van het tempo 

waarop Lelystad Airport depositieruimte beschikbaar kan maken. 

• Gefaseerd in gebruik nemen is niet hetzelfde als het (illegale) opknippen van een 

vergunningaanvraag. Het gaat er om dat alle effecten van een project in beeld worden 

gebracht en passend beoordeeld. Zo lang dat gebeurt wordt aan de juridische vereisten 

voldaan en dat kan dus ook in fasen. 



Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:43 
Aan:  
Onderwerp: RE: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 

Moet maandagochtend 10.00 in tas M zitten. 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:42 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 

Wt is de deadline? 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:09 
Aan: @minlnv.nl>; @minlnv.nl> 
Onderwerp: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 
Urgentie: Hoog 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:55 
Aan:  
Onderwerp: RE: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 

Hmmmm, altijd per direct toch? 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:54 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 

Ok dus wanneer heb je een reactie van me nodig? 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 11:43 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: voorbereiding TMD dinsdag 15 maart 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:00 
Aan:  
Onderwerp: - TMD voorbereiding
Bijlagen: - TMD voorbereiding.docx

Volgens mij al een heel eind in de goede richting. 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:09 
Aan:  
Onderwerp: RE: - TMD voorbereiding 
Bijlagen: - TMD voorbereiding.docx

Eens, paar suggesties nog. Maar belangrijkste is de insteek van de pvdD. Waarom willen ze dit debat? 
Ik denk om de relatie met schiphol te leggen: gaat dat dan ook niet door, kunnen we dat niet nu 
meteen regelen etc. Misschien goed om vanuit die hoek ook te anticiperen op de inbreng, anders dan 
het besluit uit te leggen. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:00 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: - TMD voorbereiding 

Volgens mij al een heel eind in de goede richting. 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:17 
Aan:  
Onderwerp: FW: CU 3 
Bijlagen: CU 3.docx 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 12:04 
Aan: @minlnv.nl>;  

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

@minlnv.nl> 
Onderwerp: CU 3 

 
 

............................................................................................................... 
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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CU-3, Grinwis 

Onderwerp: toestemmingsverlening 

Kan de Minister toezeggen dat ze alleen een 

vergunningaanvraag voor het hele project zal 

accepteren? 

• Het klopt dat Lelystad Airport een aanvraag voor

een vergunning op grond van de Wet

natuurbescherming heeft ingediend voor 10.000

vliegtuigbewegingen handelsverkeer en de

grondgebonden activiteiten die daarmee

samenhangen.

• Daarmee is dit het project dat ik dien te

beoordelen en waarvan de procedure voor de

vergunning op dit moment loopt.

• Bij het aanvragen van een Wnb-vergunning voor

een project, hoeft een mogelijke toekomstige

uitbreiding niet bij aanvang in de aanvraag te

worden meegenomen. Wel zal een eventuele

uitbreiding, inclusief eventuele mitigerende

maatregelen, dan in de toekomst weer getoetst

moeten worden.
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:29 
Aan:  
Onderwerp: RE: - TMD voorbereiding 
Bijlagen: - TMD voorbereiding vs2.docx

In deze versie alle ontvangen opmerkingen verwerkt, incl. beantwoording van CU-vraag door  
Kunnen we concreet iets met de vraag van  m.b.t. de insteek van de PvdD? 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:09 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: - TMD voorbereiding 
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• Op dit moment is dit het project dat ik dien te beoordelen en waarvan de procedure voor 

de vergunning op dit moment loopt. 

• Bij het aanvragen van een Wnb-vergunning voor een project, hoeft een mogelijke 

toekomstige uitbreiding niet bij aanvang in de aanvraag te worden meegenomen. Wel zal 

een eventuele uitbreiding, inclusief eventuele mitigerende maatregelen, dan in de toekomst 

weer getoetst moeten worden. 

 



Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:36 
Aan:  
Onderwerp: - TMD voorbereiding vs2
Bijlagen: - TMD voorbereiding vs2.docx

Zie ballonnetje met overweging of we hiermee invulling geven aan wat  terecht stelt; de 
indieners van de vraag om het debat beogen hier iets mee. 
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• Op dit moment is dit het project dat ik dien te beoordelen en waarvan de procedure voor 

de vergunning op dit moment loopt. 

• Bij het aanvragen van een Wnb-vergunning voor een project, hoeft een mogelijke 

toekomstige uitbreiding niet bij aanvang in de aanvraag te worden meegenomen. Wel zal 

een eventuele uitbreiding, inclusief eventuele mitigerende maatregelen, dan in de toekomst 

weer getoetst moeten worden. 

 



Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:46 
Aan:  
Onderwerp: RE: - TMD voorbereiding vs2 

Ik denk dat na aanvulling met het aan  gevraagde kernpunt en verwerking van het ballonnetje 
t.a.v. de PvdD-overwegingen deze nota de lijn in kan?

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:36 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: - TMD voorbereiding vs2 

Zie ballonnetje met overweging of we hiermee invulling geven aan wat  terecht stelt; de 
indieners van de vraag om het debat beogen hier iets mee. 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 14:11 
Aan:  
Onderwerp: TMD dinsdagmiddag over motie Vestering en van Raan 

Hallo  

 zei me dat je overwoog om mij mee te nemen naar het TMD a.s. dinsdagmiddag. 

Lijkt me leuk om ook zo’n debat een keer mee te maken, dus ik ben beschikbaar. 

Indien ja, zorgt BPZ voor de aanmelding bij de TK en waar zien we elkaar dan? (Ik ken de 

weg er nog niet.      ) 

Met vriendelijke groeten en alvast een prettig weekend, 

 

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 11 maart 2022 15:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: TMD dinsdagmiddag over motie Vestering en van Raan 

Hoi  

OK. Ik wacht de mail af en zal er ruim op tijd zijn. Van die eerdere TMD wist ik af. 

Groeten, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 14:25 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: RE: TMD dinsdagmiddag over motie Vestering en van Raan 

Dag  

Fijn dat je beschikbaar bent! Ik zal aan BPZ de samenstelling van onze aanwezigheid melden; BPZ 
verzorgt dan de aanmelding bij de Kamer. Er komt ook nog een mail met hoe laat je waar wordt 
verwacht. We kunnen dan afspreken bij de ingang van de Kamer. (Je moet dan wel wat vroeger zijn, 
want er is/ik heb direct voorafgaand eerst een tweeminutendebat over het commissiedebat Natuur) 

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: vrijdag 11 maart 2022 14:11 
Aan: @minlnv.nl> 
Onderwerp: TMD dinsdagmiddag over motie Vestering en van Raan 
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Van:  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 16:08 
Aan:  
Onderwerp: RE: - TMD voorbereiding vs2 
Bijlagen: - TMD voorbereiding vs2.docx

Zie aanvulling en een enkele opmerking nog. En  verzocht me of ik dinsdag ook in de Kamer kan 
zijn, dus daar ben ik dan ook aanwezig. 

Groet, 
 

Van: @minlnv.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 maart 2022 12:36 
Aan: @minlnv.nl>;  

@minlnv.nl> 
Onderwerp: - TMD voorbereiding vs2 

Zie ballonnetje met overweging of we hiermee invulling geven aan wat  terecht stelt; de 
indieners van de vraag om het debat beogen hier iets mee. 
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• Op dit moment is dit het project dat ik dien te beoordelen en waarvan de procedure voor 

de vergunning op dit moment loopt. 

• Bij het aanvragen van een Wnb-vergunning voor een project, hoeft een mogelijke 

toekomstige uitbreiding niet bij aanvang in de aanvraag te worden meegenomen. Wel zal 

een eventuele uitbreiding, inclusief eventuele mitigerende maatregelen, dan in de toekomst 

weer getoetst moeten worden. 

Verhouding criteria Kamerbrief en in Regeling natuurbescherming 

• Op 16 december 2019 is in de Kamerbrief (35.334, nr. 25) opgenomen dat een melding 
gerealiseerd moet zijn of dat onomkeerbare stappen daartoe zijn genomen. 

• Dit is vooruitlopend gecommuniceerd op de totale set aan criteria om melders die nog geen 

gerealiseerde melding hadden, geen valse hoop op legalisatie te bieden. 
• In het voorjaar van 2020 zijn de criteria nader uitgewerkt waarmee vast moet komen te 

staan of de melding volgens de bedoeling van de PAS-systematiek is ingediend. Dit geheel 
is in het Bestuurlijk Overleg Stikstof (Rijksbreed en provincies) van juli 2020 vastgesteld. 

• Deze beide criteria zijn samengevoegd in de recent gewijzigde Regeling 
natuurbescherming. 

 

















































je niet bezig zijn met zo’n natuurvergunning.’’ 
Alle Eerste Kamerleden krijgen voor dinsdag een brief van de SATL om te wijzen op de, in de woorden 
van Adegeest, ‘sneaky sluiproute’ naar 45.000 vliegbewegingen. Koffeman zegt dat in elk geval vier 
partijen de eerste motie steunen en verwacht ‘veel bijval’ voor de nieuwe motie. ,,Veel zal afhangen van 
D66 en de ChristenUnie. Deze partijen zijn steeds kritischer op het vliegveld.’’
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[22-04-2021 09:23:53] : is goed. doen we ook meteen verficatie Lelystad LA. 

want met alles wat ik nu bijeen heb geraapt kunnen we niet anders dan een rood bolletje 
adviseren. Anders zouden we onszelf niet serieus nemen denk ik. Iemand anders mag het bolletje 
alsnog groen maken... maar dat wil ik met het team niet voor mijn rekening nemen 

[22-04-2021 09:24:54] : Goed om ook die te bespreken! 

[30-04-2021 11:22:09] : Wil je naast ProRail ook nog ruimte maken voor: 

- oestervisserij Oosterschelde en stikstof

- de melding Lelystad die voor team vergunningen waarschijnlijk een rood bolletje krijgt?

Of die gewoon in bila bespreken? 

[30-04-2021 11:22:52] : Die tweede sowieso qua signaal, de eerste kan ik niet 
overzien. Laat ik even aan jou. 

[18-01-2022 09:21:00] : Checkvraag: nota en brief over verificatie bij voorkeur nog 
voor het weekend de tas in? Of juist na maandag? 

[18-01-2022 09:49:56]  Kan denk ik prima voor het weekend (als dat qua 
bemensing/werk ook lukt), maar dan met de notie erbij dat dit ook aan de orde zal komen tijdens 
het verdiepingsgesprek. 

[24-01-2022 09:45:53] :  meldt net terug uit Weekstart. Naar aanleiding 
daarvan wil ik zo verdiepingsgesprek even beginnen met Lelystad. 

[24-01-2022 09:55:25] : Met risico dat we aan de rest niet toekomen? 

[24-01-2022 09:56:24] : Ik kan niet alles over de app doen, maar mogelijk moet 
 nog voor gesprek MNenS en MIenW nog schakelen met , omdat M uitkomst 

waarschijnlijk al meteen aan de orde wil stellen met MIenW. Als we dan niet ambtelijk IenW eerst 
hebben geïnformeerd, dan is er wel iets aan de hand. Daarom die volgorde. 

[24-01-2022 09:57:16] : Ok 

[27-01-2022 12:12:51] : IenW wil temporiseren over LA. Strookt niet helemaal met 
voornemens aan onze zijde. 

Moet ik denk ik even met  opnemen 

[27-01-2022 12:13:21] : Ik heb minister net letterlijk horen zeggen dat ze volgende 
week richting Kamer wil. Prima om even met  te schakelen. 

[27-01-2022 17:57:34] : We hebben net het volgende proces afgesproken: de 
gezamenlijke nota voor de weekendtas. Dan maandag (als dat lukt in de agenda’s) gesprek tussen 
MNenS en MIenW. Vrijdag 04/02 mededeling in de MR, Kamerbrief 09/02. De brief moet vrij kort 
zijn: uitkomst legalisatie, dus ‘gewone’ vergunning nodig en daarvoor hebben we proces xyz. Ik 
kan je morgen tijdens kort MT verder bijpraten. 

[31-01-2022 18:16:31] : Ik heb  inmiddels bijgepraat nav ons gesprek met de 
minister net. Kun jij vooruit met de conclusies? En check: vrijdag moet dan ook de officiële brief 
aan Lelystad uit. Heeft  dat op zijn netvlies? 

[02-02-2022 20:58:52] : Over de Kamerbrief Lelystad: ik vind de uitleg van de 
warmte-inhoud nog niet logisch in de lijn van de brief passen en ook nog niet helemaal navolgbaar. 
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En ik mis in de gele passage op p2 de zin die er eerder wel stond over het te doorlopen proces en 
de doorlooptijd daarvan. 

[02-02-2022 20:59:27] : Als je wilt, wil ik wel een poging doen. 

[02-02-2022 21:04:18] : Heb hem niet voor niks nu zelf open staan 

[02-02-2022 21:04:38] : Wat sowieso nog nodig is, is de losse notitie te vervlechten 
in de nota 

[02-02-2022 21:05:09] : Ik ken geen losse notitie? 

[02-02-2022 21:05:24] : Het a4tje toelichting op…. 

[02-02-2022 21:05:42] : Het gisteren gevraagde product dat vandaag niet meer 
nodig bleek 

[02-02-2022 21:06:17] : Ah, ok geloof niet dat ik dat heb. Maar goed: als ik ergens 
mee kan helpen, roep maar. 

[02-02-2022 21:06:24] : Zit in de bhm 

[02-02-2022 21:06:41] : Wat vind je van de brief aan LA? Ik vind die prima zo 

[02-02-2022 21:07:34] : Ik geloof dat ik Domus-problemen heb: ik kan niets vinden in 
de behandelmap anders dan de Kamerbrief. Had een zelfde probleem met het dossier voor het CD 
volgende week. Moet ik morgen maar eens achteraan bellen bij DICTU… 

[02-02-2022 21:07:59] : Dan heeft  je geen lees en Schrijf rechten gegeven 
misschien 🤔🤔 

[02-02-2022 21:08:25] : Dat sowieso. Maar als je me iets kan mailen, kan ik meelezen 
en indien gewenst mee-klussen. 

[02-02-2022 21:09:15] : afbeelding weggelaten 

[02-02-2022 21:09:33] : afbeelding weggelaten 

[02-02-2022 21:09:50] : afbeelding weggelaten 

[02-02-2022 21:10:07] : En ik mail je nog even de opmerkingen van  die ik 
nog niet heb gezien 

[02-02-2022 21:10:59] : Ik heb duidelijk geen Domus-rechten, want op beide 
zoekopdrachten krijg ik geen resultaten. 

[02-02-2022 21:11:05] : Bluh 

[02-02-2022 21:11:27] : Helpt het als ik lees wat je me net stuurde en ik daar evt iets 
van vind? 

[02-02-2022 21:11:50] : Ik mail wel waar ik mee klaar ben 

[02-02-2022 21:12:01] : ok 

[02-02-2022 21:18:00] : Ik zie nu in de aanpassingen van  op de MR-nota dat 
hij daar passages in heeft doorgestreept (“niet akkoord voor DG S”) die we wel letterlijk zo in de 
Kamerbrief en de brief aan Lelystad hebben staan. 

[02-02-2022 21:19:13] : Ah, en exact die zin heeft hij ook uit de Kamerbrief en de 
brief aan Lelystad gestreept. 

[02-02-2022 21:24:01] : Ik ga even kijken 

[02-02-2022 21:24:29] : Is dat de zin over ondersteuning? 

[02-02-2022 21:24:40] : Jep 
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[02-02-2022 21:24:50] : Ik vroeg me al af waar die ineens vandaan kwam 

[02-02-2022 21:25:15] : Ik ga  wel bellen. Als het in het programma staat, zie ik 
geen reden om hem eruit te laten 

[02-02-2022 21:25:48] : Maar dan wel in afstemming met DG S, maar dan op mt-
niveau 

[02-02-2022 21:26:04] : En ben benieuwd wie die ondersteuning gaat bieden 

[03-02-2022 08:46:52] :  Ben 
nog even in conclaaf met en  

[10-02-2022 09:43:13] : Hé  belde je gisteren voor scenario’s la. Ik heb 
opdracht gekregen van M om gezamenlijke notitie te maken met jullie voor beide bwp over 
mogelijkheden LA. En de twee technische vragen te beantwoorden. Ik begrijp dat jullie geen 
gezamenlijke notitie willen? 

[10-02-2022 09:43:13] : Heb jij hier een beeld bij? Gaat om hoe om te gaan met het 
vergunningen traject en evt getrapte vergunning verlening. Lijkt  me dat we daaraan 
meewerken/denken. Grts 

[10-02-2022 09:43:13] : Gaat dit over Lelystad of Schiphol? Wat jij benoemt gaat over 
Schiphol, het appje (van ?) gaat over Lelystad, lijkt me. Ik zou niet weten waarom wij geen 
gezamenlijke notitie willen maken. Ik zal wel nagaan bij  

[10-02-2022 09:43:13] : Lelystad (LA) 

[10-02-2022 09:43:13] : Ok, want de getrapte vergunning gaat over Schiphol primair. 

[10-02-2022 09:43:13] :  wil ook bezien of dat voor la kan…. 

[10-02-2022 09:43:13] : Aha. Als het concept voor het een zou kunnen werken, zou 
het ook voor het ander kunnen werken. Maar het is juridisch nog geen gelopen race. 

[10-02-2022 09:43:13] : I know 

[10-02-2022 09:43:13] : Ik ga na bij en laat je weten. 

[10-02-2022 09:43:14] : �thx 

[10-02-2022 09:43:36] : Appwisseling tussen  en mij. Wat weet jij ervan dat wij 
geen gezamenlijke notitie over Lelystad zouden willen maken? 

[10-02-2022 09:48:33] : Ik heb vooral geconstateerd dat de eerste poging daartoe 
niet helemaal geslaagd was. 

 

Maar lijkt mij wel logisch dat we nav de bespreking met  erbij tot een eindnotitie komen voor 
de bewindspersonen. 

[10-02-2022 10:15:12] : Fijn, dank. 

[14-02-2022 08:21:26] : Ha , alvast voor morgen, mocht het in de weekstart 
aan de orde komen of mocht je het er aan de orde willen stellen: er is een schriftelijk overleg 
gestart door de vaste TK-commissie voor LNV over onze eerdere brief over Lelystad Airport (het 
korte briefje dat het proces van verificatie nog loopt); tegelijk stelde Christianne n.a.v. de meest 
recente nota over Lelystad Airport vragen over het vervolgproces en o.a. wanneer de Kamerbrief 
volgt. Zijn verzoek, ook namens de minister, is om de brief op hetzelfde moment te verzenden als 
de beantwoording van het SO. Het SO heeft een deadline van 18 februari (a.s. vrijdag) dus dat zou 
betekenen dat we het proces met IenW deze week moeten afronden.  vroeg me dat met jou 
en de collega's af te stemmen. Het verzoek is dus of a.s. vrijdag mogelijk is. Ik zal  en  
ook een berichtje sturen. Denk dat het goed is om dit morgen in de weekstart ook zelf aan de orde 
te stellen, zodat de minister en wij op dezelfde lijn zitten. Fijne avond voor nu! 
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[15-02-2022 12:05:48] : Gesprek tussen MNenS en MIenW over Lelystad is 
donderdag. Morgen moeten de stukken (nota, Kamerbrief Lelystad, annotatie MR, 
communicatieaanpak) in de tas. Gaat dat lukken? 

[15-02-2022 12:06:05] : Zie ook de mail die je net doorstuur. 

[15-02-2022 12:25:14] : Dat is nog maar de vraag. Loopt allemaal niet zo soepel 

[15-02-2022 12:26:11] : Qua gezamenlijkheid? 

[15-02-2022 12:28:51] : Ja. Die 

[15-02-2022 12:29:52] : Maar anders uiteindelijk niet gezamenlijk. Maar pas 
na afstemming daarvan met  

[15-02-2022 12:32:50] : Die hadden we net al uitgebreid aan de telefoon 

[15-02-2022 12:34:09] : Ok. Praat me anders in ons bila vandaag einde dag maar bij. 

[15-02-2022 15:39:34] : Deadline voor aanlevering van de hele set bij  is 
morgen 13.00 uur. Ik heb  gevraagd vandaag nog actief mee te lezen op de Kamerbrief. 

[15-02-2022 15:41:03] :  had hem inmiddels al wel benaderd gelukkig 

[15-02-2022 15:41:31] : Jep, alleen  blijkt niet in Domus te kunnen (…). 

[15-02-2022 15:42:01] : Aha.  

 

[16-02-2022 18:32:27] : Lelystadbrief hoeft vrijdag niet uit christianne wil de druk van 
het proces halen grts 

[16-02-2022 18:32:41] : Voor de zekerheid ook naar jou 

[17-02-2022 07:28:07] : Goedemorgen! Excuus dat ik je nu al lastig moet vallen. De 
minister heeft gisteravond laat aan  laten weten dat ze een repliek (A4’tje) van ons wil op de 
argumenten die IenW gister heeft aangedragen, specifiek op de punten warmte-inhoud en 
verkeersaantrekkende werking. Dat stuk moet er voor het overleg met MIenW vanmiddag liggen. 
Wat is ervoor nodig om dat mogelijk te maken? 

[17-02-2022 07:47:45] : Tjonge. 

 

Ik geloof dat ik dat zelf moet gaan schrijven dan. Dus dan ga ik mijn agenda wel leegmaken 

[28-02-2022 16:45:47] : En ik moet Lelystad bellen (net) voordat de brief uit gaat. 

[28-02-2022 16:46:13] :  vraagt er namelijk om. Beetje lastig dat we nu 
geen duidelijkheid hebben 

[28-02-2022 16:47:14] : Je kunt  vragen. 

[28-02-2022 16:52:19] : Op basis van de besluitenlijst van de MR weet ik nu zeker dat 
het aan de orde is geweest. 

[28-02-2022 17:02:29] : Heb je nog iets nodig voor de telefoontjes? Wanneer ga je 
ze doen denk je? 

[28-02-2022 17:03:53] : Vooral telefoonnummers. 🙃🙃 Ik wil ze zo kort mogelijk 
voordat de brief uit gaat doen. Waarschijnlijk vrijdagochtend voor tienen (want daarna zit ik in een 
trein naar Groningen, en dit lijkt me niet het soort gesprek dat ik in een trein moet voeren). 
Coming to think of it: waarschijnlijk wel handig om belafspraken in te plannen… 

[28-02-2022 17:04:50] : Die ga ik wel opvragen bij . Heb ze zelf ook niet. 
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[28-02-2022 17:04:56] : graag 

[28-02-2022 17:05:11] : En meteen daarna geef je groen licht voor het versturen 
van de brieven toch? 

[28-02-2022 17:05:56] : Naar de luchthaven wel. Maar ik weet niet zeker of er voor 
de Kamerbrief ook een specifiek tijdstip ik afgesproken. 

[28-02-2022 17:06:42] : In ieder geval in volgorde nadat de initiatiefnemer in 
kennis gesteld. Tot die tijd houdt bpz hem vast 

[28-02-2022 17:07:18] : Als jij telefoonnummers voor me hebt, ga ik belafspraken 
laten regelen. En dan Kamerbrief uit in afstemming met  ook. 

[03-03-2022 12:30:20] : Benschop belt vanmiddag met MIenW. Die gaat wel de 
boodschap van negatieve verificatie overbrengen, ‘maar laat het inhoudelijke gesprek aan LNV’. 
Het afzeggen van de belafspraak heeft dit getriggerd. Het is nu hopen dat we het in de 
buitenwereld droog houden tot maandag. 

[03-03-2022 12:30:35] : Bovenstaande heb ik net aan  gemeld. Heb  net 
telefonisch gesproken. 

[07-03-2022 08:18:24] : Goedemorgen! Verzending Kamerbrief Lelystad wordt 
vanochtend half twaalf. 

[07-03-2022 08:27:33] : Ok 

[07-03-2022 08:27:47] : Is dat overal bekend? Of moet ik nog iets doen? 

[07-03-2022 08:28:43] : Jij hoeft niets meer te doen voor zover ik weet.  pleegt 
vanochtend de nodige telefoontjes. 

[07-03-2022 17:36:03] : Lukt het jou te kijken naar de mail van  van 16.51 met 
een antwoord op een mondelinge vraag voor het vragenuurtje van morgen? (Heb net  aan 
telefoon gehad over gerelateerde zaken) 

[07-03-2022 18:09:26] : Zal zo even kijken 

[07-03-2022 18:11:16] : Hmmm kan net iets scherper denk ik 

[07-03-2022 18:12:06] : Ze staan open voor suggesties. Goed om  dan meteen te 
cc’en. 

[07-03-2022 18:13:19] : Ik heb  even ingeschakeld 

[07-03-2022 18:13:33] : � 

[07-03-2022 19:09:45] : Er is/komt nog een vraag van IenW op verzoek van  

[08-03-2022 11:05:44] : Alles onder controle? 

[08-03-2022 11:14:32] : Ja hoor. Geen probleem 

[08-03-2022 11:14:45] : Zo telefoontje met  

[08-03-2022 11:15:00] : 👍👍 
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