
6-2-20 20

Van:
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 18:30
Aan Diepenbeek, F 3 van (Frank) ILT @ilent nl>1

©ILenT.nl>
CC minbzk nl>, ©minbzk ni>
Onderwerp: RE: Spoed Vragen NRC

Ha Frank, dank je voor je snelle reactie. We nemen contact op met.

Groet

Van: Diepenbeek, F.3. van (Frank) - ILT < jIent.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 18:21
Aan ©minbzk nl>,

j©ILenT.nl>
CC minbzk nI>, J©minbzk nI>
Onderwerp: RE: Spoed Vragen NRC

HoIL.J,

Is bekend bij ons. Loopt via woordvoerder

Met vriendelijke groet,

mr. F3. (Frank) van Diepenbeek

Directeur Omgeving en Dienstverlening / plv. Inspecteur-Generaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Portefeuille Omgeving en Dienstverlening

Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag

Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Secretariaat

M

©ilentnl

httn ://www.ilent.nl



Van: ©minbzk.nl>

Datum: donderdag 06feb. 2020 18:17

Aan: Diepenbeek, F.J. van (Frank) - ILT ©ilent.nl>

Kopie @minbzk nl>,

Onderwerp: Spoed Vragen NRC

Hallo Frank,

Ik mail je even onderstaande vraag van NRC die binnen BZK veel verwarring en vragen geeft en
waar we met spoed een woordvoeringslijn op moeten maken/c.q. de minister over moeten
informeren.

Kennen jullie dit signaal bij de ILT? Kan jij aangeven met wie ik hierover contact op kan nemen?

Alvast bedankt,

Groet



26-06-2019

Van - ‘@ilent nI>
Verzöndén; wensdag 26Jiïi,L019 14:15
Aan: @minbzknl>
Ondirwèrp: RE: Borging nationale ruiii,telijke belangen

Dankjewel 1

Alles 0K hier.

Ik zoek contact met’E.

Met vriendelijke groet,

Inspectie Leefomgeving en Transport
Miseie wm Inftarucwuren Wacrstaa

Keizersgracht 5 1 5611 GB 1 Eindhoven
Postbus 16191 2500 BD 1 ‘s-Gravenhage

Van @ m_nbzk_nI>
Verzonden woensdag6 juni 2019 11:16
Aan

____ _____

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Borging nationale ruimtelijke belangen

Hol, alles ok, maar nu heel druk met

jou wel bekend nam vast kennis van het Jaarverslag. Contact hem bij vragen, is mijn
des.

Alles ok met jou?

Met vriendelijke groet,

-

Ministerie BZK, DGBRW-DRO, Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Van: ZZZZZï’@ilent.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 10:52
Aan:’ ©minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Borging nationale ruimtelijke belangen

Dag

Een maandje geleden heb ik geprobeerd contact op te nemen.
Nu je reactie uitblijft, hoop ik dat ik me geen zorgen over je moet maken en dat je het gewoon
goed maakt.
En ik ben nog steeds benieuwd naar je reactie, waarvoor dank.

Met vriendelijke groet,
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22-05-2019

Van: - ‘iIent.nI>

Aan: @‘minbzknl>
Onderwerp: Borging nationale ruimtelijke belangen

Sinds onze kennismaking zijn we een halfjaar verder, jullie zijn neem ik aan verhuisd uit de
Rij nstraa t.
Nu staat het Jaarverslag ILT over 2018 op de internet. Dat verslag maakt melding van de Borging
van de nationale ruimtelijke belangen.
Wat mij benieuwd is of jullie intussen direct of indirect nog eens kennis genomen van dit rapport,
of niet.

Ik hoor graag weer van je, vriendelijke groet,

Inspectie Leeromgeving en Transport
Mfscrevan lnfrastrucuwreri Waersraai

Keizersgracht 5 1 5611 GB 1 Eindhoven
Postbus 16191 1 2500 BD 1 ‘s-Gravenhage



2 1-03-2019

Van: llintnl>
Datum: donderdag 21 mrt. 2019 9:57 AM
Aan: ©minbzk.nI>
Ondeiwérp: FW: Re fi&BZKoC6iept Jaarverslag ILT 2018: voorstel tekst ruimte

Van
— ©ILenT_ni>

Verzonden: dinsdag 19 maart 2019 13:04
Aan: @ilent.nl>
CC - -

- iLçitj>,
©ilent.nl>

Öndérwip: Reactie BZK op Concept Jaarverslag ILT 2018: voorstel tekst ruimte

Hoi

Mijn voorstel is de volgende tekst onder signalen op te nemen:

“Ruimtelijke impact van activiteiten waar ILT op toeziet: Veel zaken waar ILT toezicht op
houdt vragen om inpassing in ruimtelijke plannen. Voorbeelden zijn Schiphol, zorgplicht
primaire waterkeringen, drinkwaterbedrijven en dan meer specifiek de
grondwaterbeschermingsgebieden en Mainport Rotterdam, Tussen 2012 en 2018 zijn
hierover signalen opgesteld. In 2018 zijn deze signalen gebundeld in “De borg ing van
nationale ruimtelijke belangen”. Het beeld is dat de feitelijke inpassing voldoende is.

En vervolgens de hele tekst onder “Regulier werk” te schrappen.

Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 09:45
Aan: @minbzk.nl>
CC @minbzk nl>
Onderwerp: RE: REMINDER: Concept Jaarverslag ILT 2018

Beste

Dank je voor je reactie Ja, gaat nu met bellen

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Netwerk Transport

Rijnstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag 1

Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 1

M

htt: //www.ilent.nl



Ik werk niet op vrijdag

Van — — @minbzk nI>
Verzondri: donderdag 21 naart 2019 09:43
Aan @minbzk ni>, 71

;@ilent.nl>
Onderwerp: RE: REMINDER: Concept Jaarverslag ILT 2018

Ha —, de reactie is ook afgestemd met ons MT. Mocht eea niet aangepast worden willen we ook
graag overleg met de managers bij de ILT bij wie dit in de portefeuille valt.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van - @minbzknl>
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 09:17
Aan: ‘ tilent.nl>
CC @inbzk_nl>
Onderwerp: RE: Concept Jaarverslag ILT 2018

reageerde mede namens mij Hoort hij terug wat jullie met zijn inbreng doen2

Met vriendelijke groet,

Ministerie BZK, DGBRW-DRO, Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Van: - . ©ilent.nl>
Verzo- a 21 maart 2019 08:(
Aan ©minienw ni>,

InsectieSZW nl> ©minbzk nl>,
minbzk.nl>; - - @minbzk.nI>;

CC: -•

. @ILenT.nl>;

Onderwerp: RE ER: Concept Jaarverslag ILT 2018

Beste collega’s,

Vanuit jullie heb ik geen reactie op het concept Jaarverslag van de ILT mogen ontvangen.
Betekent dit dat jullie geen opmerkingen of vragen hebben; of dat er vertraging is opgetreden in
jullie reactie. In beide gevallen krijg ik graag even een bevestiging van de stand van zaken.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport



Afdeling Netwerk Transport

Rij nstraat 8 1 2515 XP 1 Den Haag

Postbus 16191 1 2500 BD Den Haag 1

M

htt : //www. ilent. ni

Ik werk niet op vrijdag



12-03-2019

Van: @minbzk.nI>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2019 16:43
Aan: .‘.J@ilent.nl>
Onderwerp: RE: Concept Jaarverslag ILT 2018

Ha dank je voor het bericht, Ik kreeg hier al de vraag of ik al een reactie van de ILT heb. Ik
geef het door.

Groet

Van: ‘1©ilent.nl>
Verzonden: dinsdag 12maart 2019 11:30
Aan “‘ 1@minbzk_nl>
Onderwerp: RE: Concept Jaarverslag ILT 2018

Beste

pakt jouw vragen zelf op bij afwezigheid heeft namelijk
een overstap naar een ander dossier gemaakt. Hij zal contact met je opnemen.

Met vriendelijke groet,

Van:

_______

Verzonden: vrijdag 8 maart 2019 14:32
Aan

‘4,,jminbzk nl>, ninbzk ni>
Onderwerp: RE: Concept Jaarverslag ILT 2018

HaIIo,
Zoals ouist besproken, zijn we bij BZK, directie RO, nogal verrast door onderstaande passage uit
het concept jaarverslag. We hebben daar de nodige vragen bij. Deze vragen zijn ook binnen ons
MT besproken. Het is voor ons een belangrijk punt omdat het jaarverslag naar de Kamer gaat en
de Minister van BZK op eventuele vragen van de Kamer een goed antwoord moet kunnen geven.
Het gaat om de volgende passage:

De borging van nationale ruimtelijke belangen

In 2018 heeft de ILT een overkoepelende rapportage over de borging van nationale ruimtelijke
belangen afgerond. Hierin zijn de onderzoeken naar de werking van het stelsel van ruimtelijke
ordening over de periode 2012 t/m 2017 bijeengebracht. Die onderzoeken gaan over de
doorwerking van de nationale ruimtelijke belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen en
provinciale ruimtelijke verordeningen. De onderliggende rapportages zijn in de afgelopen jaren
separaat aan beleid aangeboden.

Het totaalbeeld van de onderzoeken is dat het systeem van ruimtelijke ordening op punten
onvoldoende werkt. Met name als sprake is van verschillende belangen tussen gemeenten,
provincies en Rijk verliezen medeoverheden de nationale belangen, ondanks de wettelijke
verankering, regelmatig uit het oog. De doorwerking van de nationale ruimtelijke belangen in het
systeem van de ruimtelijke ordening gaat dus niet vanzelf goed.

Behalve waar sprake was van een acuut veiligheidsprobleem is er op basis van de uitgevoerde
onderzoeken niet geïntervenieerd richting gemeenten of provincies. Sinds de vaststelling van de
SVIR in 2012 is de ILT niet meer direct betrokken bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen
van gemeenten en provincies. In de wet revitalisering generiek toezicht uit 2012 is ook de
toezichtrelatie herzien en sterk ingeperkt. Interventiemogelijkheden zijn, voor zover existent,
belegd bij de beleidsdirectie en de minister van BZK. Met het rapport wordt de monitoringstaak
van de ILT op het beleidsterrein van de ruimtelijke ordening afgerond.



Deze passage geeft ons de volgende vragen:

• Op welke afgeronde overkoepelende rapportage over borging van de nationale RO belangen
wordt gedoeld ? De genoemde rapportage uit 2018 is bij BZK niet bekend.

• Welke onderliggende rapportages zijn eerder aangeboden aan BZK beleid? Wanneer?
• Omdat het interbestuurlijk toezicht op de gemeentelijke uitvoering van RO/Wabo taken sinds

2012 bij de provincies ligt (en niet bij het Rijk/ILT) neem ik aan dat het gaat om
monitoringsonderzoek. Is door de beleidsdirectie RO opdracht gegeven voor deze
monitoringsonderzoeken? Zo ja wanneer?

• Zijn de genoemde rapportages (Da die van 2018) ook naar de Kamer gegaan evt. voorzien van
een beleidsreactie?

• Wat zijn de situaties met een acuut veiligheidsprobleem? Zijn deze bij BZK of andere
departementen, Rijksdiensten (RWS, RCE, RVB), aan de Kamer of aan de provincie (als
interbestuurlijk toezichthouder op de gemeentelijke uitvoering van RO /Wabo taken) gemeld?

• Ik lees dat -behoudens in geval van acute veiligheidsproblemen- niet geïntervenieerd is naar
o.a. gemeenten. Zijn provincies als interbestuurlijk toezichthouder of de diensten van het Rijk
die de (doorwerking/borging) van nationale ruimtelijke belangen sinds 2012 voor hun
specifieke werkveld behartigen (RWS, RCE, RVB voor defensie) over deze zaken wel
geïnformeerd?

• Wat wordt bedoeld met de passage” interventiemogelijkheden zijn, voor zover existent,
belegd bij de beleidsdirectie en de minister van BZK”? Het gaat toch om
monitoringsonderzoek? Provincies zijn bevoegd voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing
en kunnen zaken voordragen voor schorsing en vernietiging door de Kroon. Verder komen
verschillende Rijksdiensten op voor de specifieke belangen die zij vanuit hun taken behartigen
(RWS, RCE, RVB) in het overleg dat zij met gemeenten hebben over gemeentelijke
bestemmingsplannen. Indien nodig kunnen zij zienswijzen indienen etc. om het nationaal
belang duidelijk te maken. Mocht het nodig zijn kan via deze weg ook het RO of
interbestuurlijk toezichtinstrumentarium ingezet worden om de nationale belangen te borgen.

Ik hoor graag of deze vragen aanleiding geven de passage in het jaarverslag aan te passen of te
wijzigen en ik kan eea natuurlijk altijd in een gesprek nader toelichten.

Indien nodig wil mijn MT graag een gesprek met het verantwoordelijke MT lid bij de ILT. Kan jij
aangeven wie dat is?

Groet

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DGBRW-Directie Ruimtelijke Ordening

Van:. -ILT
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 13:41
Aan — — minienw ni>,

_______

*nl>, rmnienw nl>,
1minbzrT> iïnbzknl>,

@minbzk nl>, - ©minbzk nl’, -

mjn minez nl>,

Onderwerp: Concept Jaarverslag ILT 2018

Beste collega’s,

Hierbij stuur ik jullie het concept-jaarverslag van de ILT over 2018. Het is de bedoeling dit
jaarverslag op Verantwoordingsdag (15 mei) aan de beide Kamers aan te bieden, tegelijk met het
jaarverslag IenW.



Net als de afgelopen jaren proberen we in het jaarverslag, gezien de veelheid aan taken van de
ILT, geen totaaloverzicht te geven, maar een leesvriendelijk verslag te schrijven voor iedereen die
geïnteresseerd is in het werk van de ILT. Met bijvoorbeeld illustraties aan de hand van verhalen
van inspecteurs. In het jaarverslag laten we ook zien tot welke veranderingen de Koers ILT leidt in
ons werk, bijvoorbeeld in de manier waarop we signalen afgeven aan de bewindspersonen.

We bieden jullie en jullie collega’s binnen jullie DG’s graag de mogelijkheid met het concept mee te
lezen om eventuele feitelijke onjuistheden te signaleren. Mochten jullie deze tegenkomen, dan
horen we het graag via een gecoördineerde reactie per DG.

Ik verzoek jullie je reactie uiterlijk dinsdag 19 maart aan ons door te geven, via een reactie op
deze mail.

Bij voorbaat dank,

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Inspectie Leefomgeving en Transport

Afdeling Netwerk Transport

Rijnstraat S 1 2515 XP 1 Den Haag 1

Postbus 16191 1 2500 BD 1 Den Haag 1

M

r

http://www.ilent.nl
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22-10-2018

Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 16:40
Aan: ©ilentnI>
Onderwerp: mijn gegevens

Ha , leuk kennis te hebben gemaakt Dank voor je info

Met vriendelijke groet,

Ministerie BZK, DGBRW-DRO, Rijnstraat 8 Den Haag,
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Tel.
e-mail:

Graag mijn nieuwe e-mailadres gebruiken.



@minbzk.nl>;

Van:
Verzônden: Woènsdag 20 juni 2018 16:54
Aan

—

@ILenT nl>1
@minbzk.nl>

Onderwerp: ILT-koers
Urgentie: Hoog

Ha1,
Je sprak

_______

onlangs.

hoe laat zijn en ik morgen na 13.30 uur welkom? en waar dan wel, bvd voor reactie,

\_ S

21-06-2018

Van @ILenT nl>
Verzonden: donderdag 21 juni 2018 09:03
Aan: -

@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: ILT-koers

Goede morgen,

heb een vergaderverzoek gestuurd. Kon jullie agenda’s niet checken, ik hoor het wel. Tot
vanmiddag

Groet



12-06-2018

Ha j, kan het ergens deze donderdag?

Groet

Van - minienm ni>

Datum: dinsdag 12 jun. 2018 2:14 PM

Aan:

_____

Onderwerpt RE: Vraag BZK over inzet ILT tav Barro

Ha , dat is mooi. Ik denk dat het goed is als ik meteen mijn collega
meeneem. Hij is deze week nog op vakantie. Ik kom volgende week wel even op de lijn!

Groet

V •a n -

Verzonden dinsdag 12 juni 2018 09:56
Aan: -BSK
Onderwerp: RE: Vraag BZK over inzet ILT tav Barro

Ha

je bent bij mij aan het goede adres. Wellicht kunnen we hier deze donderdag of vrijdag even over
spreken, ben je dan op de Rijnstraat? Lijkt me goed!

Groet,

Van 9cILenT ni>

Datum: dinsdag 29 mei 2018 9:03 AM

Aan 9’r @ILenT ni>

Kopie: -

Onderwerp: Vraag BZK over inzet ILT tav Barro

Hoi

Zie onderstaande vraag vanuit BZK, nav het MJP. Kun jij van meer informatie voorzien?

Groet, i1Z]

Van: -- - BSK
Verzonden: donderdag 24 mei 2018 10:34
Aan: .j-ILT
CC ILT, DGRW
Onderwerp: bijeenkomst IBRA en Jaarplan

Ha , als vervanger van kreeg ik een uitnodiging voor een bijeenkomst
van de ILT over het jaarplan. Helaas hb ik een aantal afspraken tegelijk dus kan ik niet
aanwezig zijn.



Ik heb de stukken gelezen en wel wat specifieke vragen over de IBRA en dan met name
over risico 6 op pagina 28. Ik zie dat de ILT de uitvoering van het Barro door gemeenten
als een risico kwalificeert en een vorm van toezicht wil houden op de doorwerking van
rijksbeleid via het Barro in bestemmingsplannen.

Graag zou ik eens bespreken wat er op dit punt loopt en vanuit welke bevoegdheid de ILT
dit doet.

Deze vraag is wellicht ook wat te specifiek voor de bijeenkomst. Ik informeer nog wel even
bij met wie ik en/of mijn collega dit in de nieuwe ILT organisatie het
beste kunnen bespreken.

Groet

beleidscoördinator

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Ruimtelijke Ordening

Turfmarkt 147, 2511 DP DEN HAAG



31-01-2018

Van: ©minbzk.nI>
Verzonden: woensdag 31januari 2018 11:42
Aan: .©ILenT.nI>
Onderwerp: RE: Barro

Mooi plan, prima

Met vriendelijke groet,

--

Ministerie BZK-RO, Rijnstraat 8 Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
e-mail:”
Tel

Oorspronkelijke afspraak
Van: - ILT
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 10:50
Aan: : -DGRW
Onderwerp: Geaccepteerd: Barro
Tijd: vrijdag 2 februari 2018 15:30-16:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: ???

Dag
Wat mij betiéft spreken we bij de zitjes af op de 12 verdieping tussen A en B beuk.
Groet

Van nI>
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 14:18
Aan: @ILenT.nl>
Onderwerp: RE: Barro

Ha Waar gaan we zitten?

Met vriendelijke groet,

1
inisterie - :raat 8 Den Haag

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
e mail
Tel

Oorspronkelijke afspraak
Van: -DGRW
Verzonden: vrijdag 26januari 2018 12:38
Aan: ... -ILT
Onderwerp: Barro
Tijd: vrijdag 2 februari 2018 15:30-16:15 (UTC+Q1:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: ???



26-1-2018

Van: - DGRW
Verzonden: vrijdag 26januari 2018 12:37
Aan: ©ILenT.nl>
CC @rnimenm nI>, 5

©minenm nl>,
©ILenTnl>

Öridérwérp: R.E: analyse naleving Barro door team Ruimte van AIB (dus niet 1 signaal, maar rode
draad trekken vanuit alle onderwerpen)

Ha

______

Ik stel na ons telefoontje van zojuist voor: vrijdag 2-2 om 15.30 uur. Ik moet dan
komen, dus als daar vertraging optreedt bel ik je.

Twee vragen daarbij:
Hoe laat moet je vrijdag echt weg en waar zien we elkaar?

Het onderwerp wil je graag nu al horen, dat gaf je althans aan de telefoon aan.

Dit betreft de naleving van het Barro, waarover jullie team Ruimte binnenkort een rapportage via
Jan van den Bosch wil uitbrengen.

Directie Ruimte van het inmiddels in deze leidende Ministerie, dat van BZK, wil tevoren
(waarschijnlijk op middenmanagersniveau) een gesprek met jullie van de ILT hierover: kansen
(effectiviteit) en bedreigingen, gegeven het vertrouwensbeginsel en de relatie met andere
rij ksinsta nties.

Opsteller. mag dit gesprek niet plannen kennelijk — zo meldde ze mij• •in 2 instantie —

en adviseerde mij om dit met procedureel met jou van Beleidsadvies te bespreken. Ik leg de
context graag mondeling vrijdag uit. Tevoren daarom geen onomkeerbare stappen ondernemen,
stel ik voor.

NB. De tijd dringt, dus p.s. vrijdag niet skiooen.

Met vriendelijke groet, mooi weekendj

Oorspronkelijke afspraak
Van —— ILT
Verzonden: vrijdag 26januari 2018 11:28
Aan: - DGRW
Onderwéip: Géwigèrd:analyse naleving Barro door team Ruimte van AIB (dus niet 1 signaal,
maar rode draad trekken vanuit alle onderwerpen)
Tijd: vrijdag 26januari 2018 13:30-14:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: nader te bepalen

Hoi
Kuniv deafspraak verschuiven? Ik heb een spoedkius vanmiddag die mijn aandacht vraagt.
Excuus; Groet.

Ministerie BZK-RO. Riinstraat 8 Den Haag
( Den



-Oorspronkelijke afspraak-
Van: @minbzk.nI>
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 12:29
Aan: -ILT
Onderwerp: analyse naleving Barro door team Ruimte van AIB (dus niet 1 signaal, maar rode
draad trekken vanuit alle onderwerpen)
Tijd: vrijdag 26januari 2018 13:30-14:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Iocatie: nader te bepalen
Urgentie: Hoog

Hoi J, n a v ons telefoontje van zojuist kom ik graag even buurten

Schikt dit moment? Graag morgen even bericht waar ikje vrijdag kan treffen. Heel graag.

Bvd

Met vriendelijke groet,

Ministerie BZK-RO, Rijnstraat 8 Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
e-mail:.
Tel.--.



21-12-2017

Van: rnInienrnnl>
Verzonden: donderdag 21 december 2017 14:23
Aan @ILenT
CC: 1

©minienm.nl>
Ondeiiverp: RE: ILT-rapport in wording over Barro
Urgentie: Hoog

Hoi ik verneem nog niets van jou. Kun je met een voorstel komen met 2 of 3 gespraksdata/

Fijne dagen en goede start.

Met vriendelijke groet,

__________

ÎeIcK/L.,...,. ...8 Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
e-mail
Tel.

Van: - DGRW
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 13:17
Aan:

-. ©ILenT.nI>
CC

—- ©mnienm nI>,
©minienm.nl>;

@minienmnl>
bnderp: ILT-rapport in wording over Barro
Urgentie: Hoog

Ha ,, goed dat we elkaar even informeel spraken deze week. Daarom in deze mail (met
persoânlijke beleidsopvattingen) ook geen cc. naar je baas.

1. Het is noodzakelijk om elkaar begin 2018
in bijzijn van onze leidinggevenden
even een uur te spreken, om te bezien wat de goede aanpak is.
Licht ie MT-er - in dat dit noodzakeliik is en kom iii met een
datumvoorstel? Hiel ciraag!
De materie is immers zeer gevoelig.
Nu dus even oer se oas op de olaats. Anders ontstaan er brokken en is jullie harde
arbeid niet effectief.

2. Tav de erfgoedscan is mijn vraag: is OCW al op de hoogte van de uitkomsten? Ook daar
even pas op de plaats.

3. Tot slot: Kun je me om me in te lezen al wat voorlopige concepten toezenden?

Met vriendelijke groet,

Ministerie BZK/DGRW/RO, Rijnstraat 8 Den Haag
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
e-mail: - - - - -

Tel -
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