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Nr. 198  BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE 
ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 september 2022 

In de Regeling van Werkzaamheden van dinsdag 6 september jl. (Hande-
lingen II 2021/22, nr. 104, Regeling van Werkzaamheden) heeft het lid 
Klaver (GL) verzocht om een brief, om voor Prinsjesdag duidelijkheid te 
geven over zowel de perspectiefbrief als ook de uitkomsten van het 
proces-Remkes. Met deze brief voldoe ik aan dat verzoek. 

Op verzoek van de Kamer is een onafhankelijk gespreksleider aangesteld, 
ter begeleiding van een aantal gesprekken tussen het kabinet, medeover-
heden, de agrarische sector en andere belanghebbende organisaties. Dit 
met als doel weer te komen tot een verstandhouding waarbij de inhoud 
en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische onder-
nemers en het landelijk gebied centraal staan. 

Dhr. Remkes heeft de rol van onafhankelijk gespreksleider op zich 
genomen (Kamerstuk 30 252, nr. 32) en ik hecht eraan dat hij deze rol in 
onafhankelijkheid kan vervullen. Dat betekent ook dat hij over zijn eigen 
planning gaat. Afgelopen woensdag heeft dhr. Remkes na afloop van het 
tweede gesprek tussen de agrarische sectoren en het kabinet gezegd dat 
hij voornemens is om in de tweede helft van september «verstandige 
dingen te gaan zeggen over niet alleen stikstof, maar ook over perspectief. 
Juist omdat die beide zaken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.» 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Kamer op 
maandag 5 september jl. (Kamerstuk 30 252, nr. 33) laten weten de 
bevindingen van dhr. Remkes te willen betrekken bij de brief over de 
toekomst van de landbouw en dat deze brief daarom niet voor Prinsjesdag 
aan de Kamer kan worden verzonden. Dit heb ik ook in het Mondelinge 
Vragenuur van dinsdag 6 september jl. herhaald (Handelingen II 2021/22, 
nr. 104, Mondelinge vragen van het lid Leijten over het bericht 
«Staghouwer stapt op als Minister van Landbouw»). De brief zal zo snel 
mogelijk na de bevindingen van dhr. Remkes aan de Kamer worden 
verzonden. 
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Met betrekking tot het verzoek van het lid Omtzigt tijdens de Regeling van 
Werkzaamheden, verwijs ik u naar de beantwoording1 van vragen van de 
leden Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) door de Minister voor 
Natuur en Stikstof en de Minister van Financiën van maandag 
5 september jl. 

Hierin hebben zij laten weten dat de gevraagde informatie zo spoedig 
mogelijk aan de Kamer zal worden verzonden. 

De Minister-President,
De Minister van Algemene Zaken, 
M. Rutte

1 Aanhangsel Handelingen II 2021/22, nr. 3881.
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