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Waar ging de RvS spoedzitting van 2/12/2021
@HoogOverijssel v LNV nu over? In de kern over de
strijdige info die trio @MinIenW @minlnv @rivm heeft
verstrekt over #stikstof #PAS #luchtvaart #LelystadAirport.
Over bestanden die wel/toch niet/toch wel bestaan, en
strijdig zijn

Want ondanks het bezwerende "stuur ik u voor de volledigheid het uitvoerbestand

zodat geen onduidelijkheid kan bestaan over de relatie tussen AERIUS-invoerbestand

en AERIUS-uitvoerbestand", matcht de invoer niet met de uitvoer.  

PS: uitvoerbestand kwam pas 2 dagen voor de zitting
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Als we het invoerbestand bekijken, wordt er warmteinhoud toegepast. In strijd met

AERIUS-Factsheets: "Voor overige bronkenmerken (zoals warmteoutput) is

uitgegaan van bronkenmerken die RIVM toepast voor de GCN/GDN kaarten." En dat

is en was altijd 0 MW.

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/2370/print#node-1843

Minister blijft er bij: dit is het, en in- en uitvoer matchen. Pure bluf: een

herberekening met de invoer van de minister en de software van toen laat dit

duidelijk zien.  

Of ze jokt over de invoer, of over de uitvoer, of over allebei. @IenWTweedeKamer

@LNVTweedeKamer
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Als de uitvoer correct is, dan is er gerekend zonder warmteinhoud. Dit zou in lijn zijn

met de AERIUS Monitor Factsheets en de jarenlange RIVM-praktijk. 

Maar dan ontbreekt dus nog steeds het invoerbestand. @Jan_Salden

Als de invoer correct is, dan klopt de uitvoer niet. Dan is de vraag of er wel met

voldoende stikstof is gerekend in de Passende Beoordeling vd PAS

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/p27/p2753/a2753rd.pdf en hoeveel

#luchtvaart ontwikkelingsruimte er was gereserveerd in AERIUS Monitor 2014. Veel

te weinig dan.

En áls de invoer correct was, hoe kan het dan dat AERIUS Monitor 2016 ineens weer

veel meer stikstofdepositie laat zien? @j_vollenbroek @IPO_Provincies @rivm
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• • •

Uiterlijk eind volgende week volgt de uitspraak. Bij deze onze pleitaantekeningen: 

en een aanvulling n.a.v. het te elfder ure toegestuurde uitvoerbestand: 

Pleitaantekeningen Wob-verzoek ontwikkelingsrui…

https://drive.google.com/file/d/1KOB8Q-m0qBPDYKxjRHd80W…

Naschrift nav uitvoerbestand verstrekt op 20211130…

https://drive.google.com/file/d/1SSlU5nJablfLbRx4G5MJSJlsQ…

Weer tik op vingers door @RaadvanState: minister moet voor 6/1/'22 nieuw besluit

nemen op #Wob-verzoek naar gereserveerde stikstofruimte #luchtvaart

#LelystadAirport. Was de eerder verstrekte invoer juist? Of de uitvoer? Of geen van

beiden?

@SATL_Lelystad

Uitspraak 202105040/3/A3

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@127844/202105040-…
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