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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD  DEN HAAG 

 

Datum 14 oktober 2022 
Betreft Nadere informatie naar aanleiding van de beantwoording van 

schriftelijke vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas 
(BBB) over stikstof op 5 september 2022 
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Programma DG Stikstof 
 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001858272854000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
 

 
Ons kenmerk  
DGS / 22484696 

Bijlage(n) 
4 

Geachte Voorzitter, 
 
Op 5 september jl. heb ik de Tweede Kamer de beantwoording van schriftelijke 
vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) over stikstof 
toegezonden (Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 3881). In de 
beantwoording heb ik toegezegd de informatie die is gevraagd in vraag 10 en 11 
zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te zenden. Bij deze stuur ik de 
informatie toe zoals deze is gevraagd in vraag 10. Dit doe ik mede namens de 
minister-president en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
 
In reactie op vraag 10 uit de genoemde schriftelijke vragen verwijs ik naar de 
stukken in de bijgaande bundels “AZ” en “LNV” met de bijhorende 
inventarislijsten. De reactie op vraag 11 met de bijbehorende stukken en 
inventarislijsten komt u zo spoedig mogelijk toe op een later moment.  
 
In de bijlagen zijn alle beleids- en besluitvormingsstukken gevoegd die sinds 
maart 2021 tot juli 2022 aan de betreffende bewindspersonen zijn gestuurd en 
betrekking hebben op de verdere aanpak stikstof, het NPLG en de 
stikstofreductiedoelen, en alle advisering daaromtrent. Het gaat om memo’s, 
notities, annotaties en berekeningen ten behoeve van stafoverleggen, 
bewindsliedenoverleggen, onderraden en de ministerraad. Dit is conform de 
oproep om hierbij de reikwijdte te hanteren die het ministerie van Financiën heeft 
toegepast. 
 
 
 
 
 
 
Christianne van der Wal-Zeggelink 
Minister voor Natuur en Stikstof


