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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

betreffende onderzoek Evert Mouw

Geachte heer Van den Dikkenberg,

Toelichting:
Op 11 februari 2020 ontvingen wij de door u ingezonden schriftelijke vragen namens de fractie SGP aangaande
het stikstofonderzoek van de heer Evert Mouw. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1.

Bent u bekend met de inhoud van dit rapport?
Antwoord:
Ja. Het rapport is ons tevens onder de aandacht gebracht door de PW fractie in de commissie RGW.

2.

Deelt u de conclusie van de auteur dat de emissiedata noch juist, noch volledig, noch transparant zijn?
ZÓ ja, welke gevolgen verbindt u hieraan voor uw Utrechtse aanpak? Zo nee, welke argumenten van
de auteur kloppen volgens u niet en kunt u dat uitgebreid beargumenteren?
Antwoord:
Het is goed dat er kritisch gekeken wordt naar de zaken die de basis vormen voor ons stikstofbeleid en
de vergunningverlening. Deze rapportage is er één in een reeks van rapportages over meten, rekenen,
modellen en brondata. Op 20 februari 2020 is ook een rapportage van het Mesdagfonds over deze
onderwerpen verschenen. De Minister van LNV heeft het Adviescollege Meten en Rekenen Stikstof
ingesteld onder leiding van professor Leen Hordijk (ook wel commissie Hordijk genoemd) om de meeten rekensystematiek te evalueren. De samenstelling van dit Adviescollege is divers en bevat ook
criticasters van de huidige werkwijze en tevens een klankbordgroep waarin bijvoorbeeld de agrarische
sector ook is vertegenwoordigd. Het Adviescollege zal naar verwachting nog deze maand haar eerste
rapport uitbrengen. Wij verwachten dat rapportages, waaronder ook de door u genoemde rapportage,
door het Adviescollege worden beschouwd en waar relevant worden meegenomen.
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In de Instellingsregeling heeft het Adviescollege vijf taken toegewezen gekregen, waaronder ook de
evaluatie van de huidige rekensystematiek, de noodzaak om het meetnet al dan niet uit te breiden en
of de huidige systematiek genoemde meet- en rekenmethodiek kan bijdragen aan het vaststellen van
de lokale stikstofdepositie en gebruikt kan worden voor het opstellen van stikstofbeleid.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Secretaris,
,,.
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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