
Mailwisseling Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLi) 

 
  
Mail Nieuwsuur aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 01/03/2022  

 

Beste heer De Haan, 

 

Bijgaand mijn contactgegevens. Graag vraag ik de belangenverklaringen op van de 

commissieleden van het onderzoek Waterstof, de ontbrekende schakel.  

Bij voorbaat dank! 

Met vriendelijke groeten,  

 

Yoeri Vugts 

 
redacteur 
 

 

 

 

Mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Nieuwsuur, 02/03/2022  

 

 

Beste Yoeri Vugts, 
  
Bij de Rli vullen de commissieleden de code belangenverstrengeling in. Als algemene eis geldt dat 
een commissielid geen direct persoonlijk of financieel belang mag hebben bij een bepaald advies, in 
de verklaring vragen we de commissieleden naar mogelijke conflicterende belangen in verband met 
het advies. Bijgesloten de betreffende verklaringen. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Folmer de Haan 
 

 

 

Mail Nieuwsuur aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 02/03/2022  

 

Beste heer De Haan, 

Zijn er - gedurende het werk van de commissie - commissieleden geweest die hun 

belangenverklaringen hebben aangevuld danwel gewijzigd? Of zijn er commissieleden 

geweest die hun belangen mondeling/schriftelijk hebben aangevuld danwel gewijzigd?  

 

Met vriendelijke groeten, 

Yoeri Vugts 



Mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Nieuwsuur, 02/03/2022  

 

Beste Yoeri Vugts, 
  
Nee hoor, er was in deze commissie geen reden deze belangenverklaringen aan te vullen of te 
wijzigen. 
  
Met vriendelijke groet,  
Folmer de Haan 
 

 

Mail Nieuwsuur aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 02/03/2022  

 

Beste heer De Haan, 

 

Dank voor uw antwoord. In hoeverre heeft de RLI de opgegeven nevenwerkzaamheden 

getoetst? Wij zien bijvoorbeeld bij mevrouw Van der Linde enkele nevenfuncties ontbreken 

die de belangen van deelname aan de commissie zouden kunnen raken.  

 

De volgende nevenfuncties zijn niet terug te vinden in de belangenverklaring: 

• adviesraad H2Platform (waterstof)  
• adviseur International Gas Union 
• Lid van de International Advisory Council of KAPSARC (King Abdullah 

Petroleum  Studies and Research Center in Saoedi-Arabië) 
• Lid begeleiding cie. speelveldtoets EZK mrt 2020-juni 2020 

In juli 2020 werd mevrouw Van der Linde daarnaast commissaris bij Koole Terminals. Zij is 

tevens bestuurder van Lark Advisory B.V. en middels deze b.v. ook bestuurder van Lark 

Holding B.V.  

 

Was het RLI met voornoemde nevenwerkzaamheden bekend? Zo ja, waarom zijn deze niet 

in de belangenverklaring terug te vinden? 

 

Hartelijke groeten, 

Yoeri Vugts 

 

 

 

 

 

 



Mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Nieuwsuur, 02/03/2022  

 

Beste Yoeri Vugs, 
 
De belangenverklaring is door mevrouw Van der Linde op 16 december 2019 ingevuld. Als algemene eis in de 
toetsing door de Rli geldt dat een commissielid geen direct persoonlijk of financieel belang mag hebben bij een 
bepaald advies. Toetsing gebeurt in beginsel op basis van de door de beoogde commissieleden aangeleverde 
informatie en vooraf gevoerde gesprekken. De Rli beschikt niet over onderzoekscapaciteit (of -bevoegdheden) 
om de juistheid zelfstandig te toetsen. Meer over ons belangenbeleid kunt u vinden op onze website. 
 
Over de door u genoemde nevenfuncties het volgende. Naar wij nu begrijpen bekleedde mevrouw Van der Linde 
twee onbezoldigde functies die zij in december 2019 niet op de belangenverklaring heeft vermeld: 

• Sinds 2002 onbezoldigd lid van de 'wise person group' van de IGU over de wereldwijde aardgassector.  
  

• Vanaf 2010 onbezoldigd lid van de adviesraad van KAPSARC, een door Saoedi-Arabie gefinancierde 
denktank op het gebied van Energie. 

 
Hoewel bij deze functies, vanwege het onbezoldigde karakter geen sprake is van direct financieel belang, hadden 
zij wel vermeld moeten worden. 
  
Daarnaast zijn enkele functies gestart tijdens het adviestraject, die op het moment van het aanvaarden ook aan 
de belangenverklaring hadden moeten worden toegevoegd: 
  

• Het H2Platform is een door IenW gefinancierd overleg-platform bedrijven-organisaties-overheid. 
Mevrouw van der Linde is in 2020 onbezoldigd lid van de raad van advies van dit platform geworden.  

• Het lidmaatschap van de begeleidingscommissie van het ministerie van EZK, inzake de speelveldtoets 
dat eveneens is gestart tijdens het adviestraject  

• Mevrouw van der Linde is tijdens het adviestraject ten slotte commissaris geworden bij terminalbedrijf 
Koole Terminals B.V. Deze functie is voor zover wij kunnen inschatten overigens niet gerelateerd aan 
waterstof. 

  
De Lark B.V. betreft een persoonlijke B.V. die naar ons inzicht buiten de scope van de belangenverklaringen valt. 
 
U heeft dus gelijk dat de belangenverklaring onvoldoende is ingevuld of aangevuld. Ik voeg daaraan wel toe dat 
uiteraard bij ons bekend was dat mevrouw Van der Linde vanwege haar deskundigheid deelneemt aan een 
veelheid aan adviesactiviteiten in het energieveld. Dat is zeker geen belemmering om lid te worden van een 
raadscommissie bij de Rli. In de praktijk wordt juist gestreefd naar commissies met mensen die hun sporen in het 
veld ruim verdiend hebben en waarin zeer verschillende perspectieven op het te analyseren vraagstuk 
vertegenwoordigd zijn. Zo kunt u aan de totale set van belangenverklaringen voor deze commissie die ik u 
toezond zien dat zowel achtergronden in de gassector, de waterstofsector, de industrie, de milieubeweging en de 
wetenschap in deze commissie vertegenwoordigd waren. De confrontatie van uiteenlopende gezichtsvelden en 
inzichten die daaruit ontstaan zorgt er voor dat evenwichtige adviezen kunnen worden opgesteld. Vervolgens is 
het de raad in zijn brede samenstelling die conceptadviezen kritisch toetst en uiteindelijk vaststelt. 
  
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
  
Met vriendelijke groet, 
Folmer de Haan 
  
 

Mail Nieuwsuur aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 04/04/2022  

 

Beste heer De Haan, 

 

Zojuist spraken we elkaar telefonisch over onze vervolgvragen naar aanleiding van de meest 

recente reactie van Coby van der Linde, welke wij zojuist ontvingen. Dit in aanloop naar onze 

publicatie op woensdag 6/4 over nevenfuncties in de wetenschappelijke wereld.  

 



We spraken af dat ik de vragen even op de mail zou zetten. Aangehecht is ook de verklaring 

van mevrouw Van der Linde, welke wij ook zullen publiceren woensdag. In die zin is deze 

verklaring straks dan ook openbaar en kan ik deze om die reden nu ook al met u delen. Ik 

doe dat omdat haar verklaring vragen oproept over de gang van zaken rondom het melden 

van nevenwerkzaamheden bij de RLI. Mevrouw Van der Linde maakt ook een aantal 

verwijten aan uw of het adres van de RLI. 

 

Hierbij mijn vragen: 

1. Mevrouw Van der Linde stelt dat het cv bij eenieder van uw organisatie genoegzaam 
bekend was en dat haar is opgedragen dat ze alleen de betaalde functies moest 
vermelden. 

2. Klopt dat?  
3. Zo ja, waarom moeten deelnemers alleen betaalde functies melden bij het RLI en in 

hun belangenverklaring? (In het sjabloon van de belangenverklaring staat vermeld 
dat van de nevenwerkzaamheden moet worden vermeld of deze betaald of 
onbetaald zijn. Het sjabloon vermeldt niet dat onbetaalde nevenwerkzaamheden niet 
moeten worden vermeld) 

4.  
5. Welke nevenwerkzaamheden vermeldde haar c.v.? 

2. Mevrouw Van der Linde stelt verder dat uw organisatie op de hoogte was van al haar 
activiteiten. Klopt dat? Was uw organisatie bij de vorming van de commissie of de 
start van de eerste bijeenkomst bijvoorbeeld bekend met haar (niet in de 
belangenverklaring gemelde) werkzaamheden voor KAPSARC en de International Gas 
Union?  

 

3. Mevrouw Van der Linde stelt ook dat de activiteiten die zij ging ontplooien naarmate 
de commissie al van start was gegaan, zijn gedeeld tijdens bijeenkomsten van de 
commissie. Het gaat dan bijvoorbeeld over haar werkzaamheden voor H2Platform, 
Koole Terminals en de begeleidingscommissie van de Speelveldtoets van het 
ministerie van EZK. Klopt deze bewering? Zo ja, zijn hiervan notulen welke Nieuwsuur 
kan ontvangen? 

4. Mevrouw Van der Linde stelt daarnaast dat door de RLI niet is gewezen op het feit 
dat 'nieuwe dingen', naar ik aanneem nieuwe nevenwerkzaamheden, schriftelijk 
gemeld moeten worden. Klopt dat?  

5.  
6. Onder punt IV van de belangenverklaring staat vermeld dat nieuwe, verdwenen, 

gewijzigde of vergrote belangen moeten worden gemeld. Is dit nog steeds zo? Hoe 
moeten deze nieuwe belangen worden gemeld? 



7.   

 

5. Wat vindt de RLI van het verwijt van mevrouw Van der Linde dat de RLI 'zich geen 
rekenschap geeft van de eigen instructies en zich nu formalistisch opstelt'?  

6. Klopt de bewering van Van der Linde dat de RLI de vermelding van haar 
werkzaamheden voor de IGU en KAPSARC als 'niet relevant' beschouwde? 

 

Wij publiceren a.s. woensdag en zouden daarom graag dinsdag 5/4 om 15:00 uur over de 

antwoorden beschikken, voor zover mogelijk. Ik realiseer mij dat dit kortdag is. Wij hebben 

echter pas zojuist deze nieuwe verklaring van Van der Linde ontvangen en deze noopt tot 

deze vervolgvragen. 

 

Ik ben bereikbaar op mijn 06-nummer voor vragen of onduidelijkheden.  

 

Hartelijke groeten, 

 

 

Yoeri Vugts 

 
redacteur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Nieuwsuur, 05/04/2022  

 

 

Beste Yoeri Vugts, 

 

In antwoord op uw email het volgende. 

 

Op basis van de activiteiten van mevrouw Van der Linde in het brede veld van de energie(transitie) 

is zij voorgedragen als lid van de commissie. Dat wil niet zeggen dat haar hele CV in detail bekend 

was bij diegenen die betrokken zijn bij de beoordeling van de belangenverklaringen. Het is de 

verantwoordelijkheid van de beoogde commissieleden zelf om de daarvoor bedoelde formulieren in 

te vullen en eventueel te wijzigen.  

  

Er is over de activiteiten die u noemt niet een formele mededeling in de commissievergadering zelf 

gedaan. Daarmee zijn ze dus ook niet genotuleerd. 

 

Wij voegen daaraan graag toe dat uiteraard bij ons bekend was dat mevrouw Van der Linde 

vanwege haar deskundigheid deelneemt aan een veelheid aan adviesactiviteiten in het energieveld. 

Dat is uitdrukkelijk geen belemmering om lid te worden van een raadscommissie bij de Rli. In de 

praktijk wordt juist gestreefd naar commissies met mensen die hun sporen in het veld ruim 

verdiend hebben en waarin zeer verschillende perspectieven op het te analyseren vraagstuk 

vertegenwoordigd zijn. Mevrouw Van der Linde heeft in deze (en eerdere) commissie(s) van de Rli 

een zeer belangrijke en gewaardeerde bijdrage geleverd op basis van haar (wetenschappelijke) 

kennis. Van enige vooringenomenheid of belangenvertegenwoordiging is ons daarbij nooit 

gebleken. 

 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Met vriendelijke groet, 

Folmer de Haan 

 

 

Mail Nieuwsuur aan Raad voor de leefomgeving en infrastructuur, 05/04/2022  

 

Dag meneer De Haan, 

 

Helaas kan ik u telefonisch niet bereiken. Een belangrijke vraag is met onderstaande nog niet 

beantwoord:  

 

1. Mevrouw Van der Linde stelt dat het cv bij eenieder van uw organisatie genoegzaam 
bekend was en dat haar is opgedragen dat ze alleen de betaalde functies moest 
vermelden. Klopt dat?  



Hiertoe memoreert Van der Linde zelfs dat een medewerker van RLi haar heeft 

verteld dat het ‘zo wel goed was’.  

 

Wij zullen de uitgebreide vragen en antwoorden morgen publiceren. Het is handig als de 

beantwoording dan ook compleet is, zodat er geen vragen open blijven staan. 

 

Met vriendelijk groeten, 

Yoeri Vugts 

 

Mail Raad voor de leefomgeving en infrastructuur aan Nieuwsuur, 06/04/2022  

 

Beste Youri Vugts,  

 

Zoals hieronder al aangegeven was haar CV niet in detail bekend in de gehele organisatie, en het is 

haar niet opgedragen alleen haar betaalde functies op te geven.  

 

Met vriendelijke groet,  

Folmer de Haan 

 


