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Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik uw Kamer het rapport "Het ammoniakdossier: op weg naar herstel
van een geschonden relatie", dat het Rathenau Instituut in opdracht van het
voormalig Ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld. In september 2015
(Kamerstuk 33 037, nr. 161) is uw Kamer geïnformeerd over de internationale
review naar de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid en in
oktober 2016 heeft uw Kamer een brief ontvangen met daarin de acties die naar
aanleiding van deze review zijn uitgevoerd (Kamerstuk 33037, nr. 182).
Het rapport van het Rathenau Instituut geeft de mogelijkheden weer voor een
dialoog met betrokken partijen over de wetenschappelijke onderbouwing van het
ammoniakbeleid. Doel van deze dialoog is het herstel van het onderlinge
vertrouwen van de verschillende partijen die betrokken zijn bij het
ammoniakbeleid.
Het Rathenau Instituut adviseert om een verkennende startbijeenkomst te
organiseren met de diverse betrokken partijen, waarin gezamenlijk wordt besloten
over vorm en inhoud van een vervolgtraject. Ik neem dit advies over en zal een
verkenning organiseren, waarin wordt onderzocht of er bij alle partijen voldoende
basis is voor een dialoog. Op basis van deze verkenning zal ik een besluit nemen
over vorm en inhoud van het vervolgtraject.
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Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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