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De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD  DEN HAAG 

Datum 23 augustus 2022
Betreft Verzoek Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 augustus 2022 van het 

lid Omtzigt met betrekking tot het mandaat van de heer Remkes

Geachte Voorzitter,

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 augustus 2022 heeft het lid 
Omtzigt verzocht om de opdracht aan de heer Remkes te krijgen. 

Zoals aangegeven in de brief aan uw Kamer van 3 juli jl. (Kamerstuk 30 252, 
nr. 31) heeft het kabinet een onafhankelijk gespreksleider aangewezen om een 
aantal gesprekken tussen het kabinet en betrokken partijen uit de agrarische 
sector te begeleiden. Dit met als doel weer te komen tot een verstandhouding 
waarbij de inhoud en het gesprek over een duurzame toekomst voor agrarische 
ondernemers en het landelijk gebied centraal staan. Dit is ook de opdracht die is 
meegegeven aan de heer Remkes. 

Er is geen sprake van een instellingsbesluit. De heer Remkes is aangesteld als 
onafhankelijk gespreksleider en heeft daarbij alle ruimte gekregen om dit naar 
eigen inzicht in te vullen. Hij wordt ondersteund door een eigen onafhankelijk 
secretariaat, een eigen woordvoerder, beveiliging en chauffeur. De opdracht luidt: 
“hierbij geef ik u de opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden van 
Onafhankelijk Gespreksleider voor het kernministerie van Landbouw, Natuur & 
Voedselkwaliteit (LNV).” De uitvoeringsperiode is gestart op 13 juli 2022 en “zal 
naar verwachting eind augustus 2022/begin september 2022 eindigen.” De 
vergoeding valt binnen de wettelijke kaders van de Wet normering topinkomens.  
Het kabinet heeft vernomen dat de heer Remkes voornemens is na het laatste 
gesprek een verslag met zijn reflecties (zowel procesmatig als inhoudelijk) te 
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delen met het kabinet. Het kabinet zal deze bevindingen uiteraard met de
Kamer delen. 

Ter informatie sturen wij met deze brief het informatiepakket mee zoals gedeeld
door het ministerie van LNV met de heer Remkes. Hierin wordt ook het doel van de
gesprekken geformuleerd. Met het informatiepakket is een zevental bijlagen 
meegestuurd. Dit betreft de relevante Kamerbrieven en de brief van LTO aan de 
minister van LNV en minister voor Natuur en Stikstof. De brief van LTO vindt uw 
Kamer in de bijlage. Ook is aangegeven dat het verslag van de expertsessie, die 
op 8 juli 2022 heeft plaatsgevonden, wordt nagezonden. Dit betrof een 
inspiratiesessie met een kleine groep experts over het toekomstbeeld van de 
landbouw in Nederland, waarbij de rol vanuit de ministers was om te luisteren en 
te reflecteren. Gezien het karakter van de sessie is er geen verslag gemaakt, en 
dus ook niet meer naar de heer Remkes nagezonden. 

Henk Staghouwer 
Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

Christianne van der Wal-Zeggelink
Minister voor Natuur en Stikstof
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