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Groningen, 6 april 2022 
 
 
 
 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen Top 100 Stikstofbronnen  

Geachte voorzitter, 

Op dinsdag 5 april zijn de kamervragen van mevrouw Bromet (GroenLinks) over de top 100 
stikstofbronnen beantwoord door minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof). Bij de 
beantwoording zijn twee bijlagen te vinden: een top 100 van stikstofoxiden-bronnen en een 
top 100 van ammoniak-bronnen. In beide lijsten komen verschillende bedrijven en een 
veehouderij voor die in de provincie Groningen gevestigd zijn (zie lijst onderaan voor de 
genoemde bedrijven). De lijsten zijn opgesteld op basis van de door de bedrijven zelf 
gerapporteerde emissies.  
De minister heeft geen toezicht op de vergunningen die de provincies hiervoor afgeven, 
daarom is dit niet meegenomen. GroenLinks vraagt zich af: geeft dit een eerlijk beeld? Of 
moet er ook gekeken worden naar de vergunningen die verstrekt zijn door de provincies? 
Daarom stellen wij de volgende vragen.  
 

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

2. Is duidelijk wat de daadwerkelijke uitstoot is van de Groninger bedrijven en de 
veehouderij die in de beide top 100 lijsten staan? Zo ja, wat is de uitstoot? Zo nee, 
waarom is dit niet duidelijk?  

3. Kan het college, in navolging van de minister, de Staten een lijst doen toekomen van 
de top 25 stikstofoxiden (zowel NOx als NO2) van bedrijven/vergunningen in de 
provincie Groningen? 

4. 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 Groningen? 

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

6. Kan er bij deze bedrijven/vergunningen aangeven worden wat de vergunde en wat 
de werkelijke uitstoot is (latente ruimte)? 



7. Kan het college bij deze bedrijven/vergunningen aangeven welke natuurgebieden het 
meest direct geraakt worden door de depositie? Waarbij er gekeken wordt over de 
provinciegrenzen heen.  

 
 Uitkijkend naar uw antwoord.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nadja Siersema – Orsel 
Statenlid provincie Groningen, GroenLinks  
 
 
Bedrijven, gevestigd in de provincie Groningen, vanuit de Top 100 ammoniak-bronnen: 
 
 Naam      Emissie (KG) Gemeente 
 
25 Suiker Unie Vierverlaten (industrie)  38105,00 Het Hogeland 
83 Nuon Power Projects 1BV (industrie) 20560,00 Het Hogeland 
86 Veehouderij      20214,69 Eemsdelta 
 
Bedrijven, gevestigd in de provincie Groningen, vanuit de Top 100 Stikstof Oxiden-bronnen: 
 
6 RWE Eemshaven Holding BV   1995854,00 Het Hogeland 
13 Nuon Power Projects 1BV   746613,00 Het Hogeland 
17 Engie Energie Nederland NV   619814,00 Het Hogeland 
28 Nedmag BV     395621,00 Veendam 
39 BIO Methanol Chemie Nederland  272280,00 Eemsdelta 
45  EEW Energy from Waste Delfzijl  209860,00 Eemsdelta 
46 Delesto BV     204905,00 Eemsdelta 
65 Electric Glass Fiber NL BV   113088,00 Midden-Groningen 
71 Eneco Bio Golden Raand   97430,00 Eemsdelta 
91 ESKA Graphic Board BV Hoogezand  49586,00 Midden-Groningen 
92 Avebe u.a. (Ter Apelkanaal)   49403,00 Westerwolde  

  


