
 

 
 
 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  
Mevrouw drs. J. Klijnsma  
Postbus 122  
9400 AC Assen  
 

Assen, 20 april 2022 
  
Betreft Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over ‘Top 100 

stikstofoxiden- en ammoniakbronnen’. 

           

Geachte voorzitter,  
  
Op dinsdag 5 april 2022 zijn de Kamervragen van mevrouw Bromet (GroenLinks) over de 

top 100 stikstofbronnen beantwoord door Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en 

Stikstof).1 Bij de beantwoording waren er twee bijlagen te vinden met een top 100 van 

stikstofoxiden-bronnen en een top 100 van ammoniak-bronnen. In de top 100 van 
ammoniak-bronnen stonden fouten. Deze lijst is na de Pasen (19 april 2022) 

gecorrigeerd openbaar gemaakt. In beide lijsten komen verschillende bedrijven en 

veehouderijen voor die in de provincie Drenthe gevestigd zijn (zie lijst onderaan voor de 

genoemde bedrijven). De lijsten zijn gegenereerd door de zelf gerapporteerde emissies 
van veehouderijen en bedrijven. De Minister heeft geen toezicht op de vergunningen die 

de provincies hiervoor afgeven, daarom is dit niet meegenomen. 

  

De fractie van GroenLinks vraagt zich af: geeft dit een compleet beeld? Of moet er 
gekeken worden naar de vergunningen die verstrekt zijn door de provincies.  

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen aan het 

college van Gedeputeerde Staten: 

 

1. Wat is de vergunde uitstoot van de betreffende bedrijven en veehouderijen van de  
provincie Drenthe die in de beide top 100 lijsten staan?   

2. Kan het college, in navolging van de Minister, de Staten een lijst doen toekomen 

van de top 25 stikstofoxiden (Nox, al NO2) van bedrijven/vergunningen in de 

provincie Drenthe? 
3. Kan het college, in navolging van de Minister, de Staten een lijst doen toekomen 

van de top 25 ammoniak (NH3) van bedrijven/vergunningen in de provincie 

Drenthe? 

4. Kan het College de lijsten sorteren/specificeren naar sector en naar plaats, 
rekening houdende met de AVG? 

5. Kan er bij deze bedrijven/vergunningen aangeven worden wat de vergunde en de 

werkelijke uitstoot is (latente ruimte)? 

6. Kan het College aan deze lijst toevoegen welke N2000 gebieden (binnen en buiten 

Drenthe) deze bedrijven beïnvloeden met stikstofdepostitie?  
 

Wij zien met belangstelling de schriftelijke beantwoording van deze vragen tegemoet.  

 

Namens de fractie van GroenLinks, 
Elke Slagt-Tichelman.  
1 Antwoorden op Kamervragen over de top 100 stikstofbronnen | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/05/antwoorden-op-kamervragen-over-de-top-100-stikstofbronnen


 

Bedrijven, gevestigd in de provincie Drenthe, vanuit de Top 100 stikstofoxiden-bronnen: 

 

 Naam      Emissie (KG) Gemeente 
48  Emmtec Services BV (industrie)   191782  Emmen  

80  Avebe u.a. (Gasselternijveen) (industrie)   74668  Aa en Hunze  

 

 
Bedrijven, gevestigd in de provincie Drenthe, vanuit de Top 100 ammoniakbronnen: 

 

Naam      Emissie (KG) Gemeente 

27  Veehouderij      28711   Aa en Hunze  
 

 

 


