
 
> Retouradres Postbus 20401 2500 EC Den Haag 

 

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

 

Datum 11 november 2022 
Betreft Planning brief toekomst landbouw en samenhang met enkele brieven 

 Pagina 1 van 1 
 

 

 

 
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) 
www.rijksoverheid.nl/lnv 

 
Ons kenmerk  
DGS / 22544854 

Geachte Voorzitter,  
 
Ik informeer u, mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur 
en Waterstaat en de minister voor Natuur en Stikstof, over een aantal brieven die 
de komende tijd verstuurd zullen worden. Op 14 oktober jl. heeft het kabinet zijn 
reactie gegeven op het rapport van de heer Remkes (Kamerstuk 30 252, nr. 34). 
Daarin hebben we aangegeven dat we in november 2022 een tweetal brieven 
zouden sturen naar de Kamer. Daarbij gaat het om de brief over de toekomst van 
de landbouw en de brief voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG). Daarnaast hebben de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en 
Waterstaat een brief over Water en Bodem Sturend in voorbereiding. 
 
In de brief over de toekomst van de landbouw gaat het kabinet ook nader in op 
het landbouwakkoord, zoals ook toegezegd tijdens het debat over het advies van 
de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van de 
integrale gebiedsgerichte aanpak op 3 november jl. Het proces hiervoor vergt 
meer tijd en mijn doel is om het parlement hierover op een gedegen manier te 
informeren. In de reactie op het rapport van de heer Remkes heeft het kabinet 
aangegeven integraal aan de slag te gaan met de denklijnen en aanbevelingen. 
Om hiervoor een zorgvuldig proces te doorlopen en de integraliteit van de aanpak 
te waarborgen stuurt het kabinet de eerder genoemde drie brieven tegelijkertijd 
voor de begrotingsbehandelingen van de ministeries van LNV en IenW.  
 
Daarnaast is in de brief van 3 november jl. (Kamerstuk 35 334, nr. 208) over de 
uitspraak van de Raad van State over Porthos en de bouwvrijstelling 
aangekondigd dat een nadere duiding over de uitspraak wordt gedeeld met de 
Kamer, waarbij ook wordt ingegaan op handelingsperspectieven. Ook wordt de 
Kamer geïnformeerd over het beleid en de instrumenten van 
toestemmingverlening en de aanpak van de piekbelasters. Gezien het verband 
met de eerder genoemde brieven zal het kabinet deze brieven tegelijkertijd 
versturen.  
 
 
 
 
Piet Adema 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


