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35 347 Regels voor de aanpak van de 
stikstofproblematiek in relatie tot natuur 
(Spoedwet aanpak stikstof) 

N BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 april 2020 

In een motie van lid Schalk c.s. van 17 december 2019 verzoekt uw Kamer 
de regering zo snel mogelijk openheid van zaken te geven over de 
onderbouwing van stikstofrekenmodellen en samen met de provincies en 
andere stakeholders te onderzoeken hoe op korte termijn voor particuliere 
initiatiefnemers zo volledig mogelijk open toegang tot de bestaande 
natuurdata in de NDFF georganiseerd kan worden (Kamerstuk 35 347, M). 
Met deze brief beantwoord ik de motie. 

Het kabinet heeft met instelling van het Adviescollege Meten en 
Berekenen Stikstof onder andere invulling gegeven aan de vraag of de 
gebruikte rekenmodellen voldoende onderbouwing bieden voor het 
stikstofbeleid. In zijn eerste rapport van 5 maart 2020 meldt het Advies-
college dat de gebruikte modellen van voldoende kwaliteit zijn. Daarnaast 
geeft het Adviescollege aan dat het combineren van de momenteel 
gebruikte modellen met andere bronnen en modellen tot een verbetering 
van de kwaliteit zal leiden en adviseert daarom een nieuwe impuls te 
geven aan het bestaande modelinstrumentarium. In het tweede rapport 
van het Adviescollege, verwacht in juni 2020, komt het college hierop 
nader terug. 

Op de site van Emissieregistratie zijn de emissiedata inzichtelijk. Niet alle 
emissiedata zijn openbaar op Emissieregistratie te vinden aangezien deze 
bedrijfsvertrouwelijke en/of privacygevoelige (AVG) informatie bevatten. 
In het kort geding van 13 december 2019 vroegen het Mesdag Zuivelfonds 
en Stichting Stikstofclaim om alle emissiedata. Deze emissiedata zijn, 
waar noodzakelijk geaggregeerd per bedrijfslocatie, 7 januari 2020 
geleverd aan de stichtingen en openbaar op de website van het RIVM 
geplaatst. 
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Ten aanzien van het open toegankelijk maken van natuurdata van de NDFF 
voor particuliere initiatiefnemers kan ik uw Kamer, na overleg met de 
NDFF, berichten dat dat op korte termijn uitvoerbaar is. Ik zal hierover 
nadere afspraken maken met de NDFF en uw Kamer daarover informeren. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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