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Vragen m.b.t. Statenbrief Deelname aan de “Regeling provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden” RGW 10 februari 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdD 1 Op welke wijze zijn de betreffende veehouderijbedrijven op de 

hoogte gesteld van deze regeling en hoe worden zij gestimuleerd 
om hier gebruik van te maken? 

Veehouders worden over deze vrijwillige regeling op de hoogte gesteld via de 
website, persberichten, social media van de provincie (en het Rijk) en via de  
kanalen van de stakeholders. Dat gebeurt ook via gesprekken die al langere tijd 
gevoerd worden met geïnteresseerde partijen. 
De plattelandscoaches worden geïnformeerd. Er zal in een ruime periode 
gecommuniceerd  worden over de mogelijkheden van de vrijwillige regeling voor 
veehouders nabij Natura 2000 gebieden. Het stoppen met een agrarisch bedrijf 
dat vaak al generaties lang in de familie is, vraagt veel van een ondernemer. 
Niet alleen zakelijk. Veel bedrijven zijn vervlochten met het gezin en andere 
familieleden. Agrariërs hebben dan veel dingen te bespreken en af te stemmen, 
hobbels te nemen om tot een besluit te komen. Daarom is het belangrijk om op 
verschillende momenten en manieren de communicatie over de vrijwillige 
regeling te voeren. Om zodoende deelname aan de regeling bespreekbaar te 
krijgen.  
 

 2 Hoeveel aanvragen van veehouderijbedrijven zijn er tot nu toe 
binnengekomen voor deze regeling? 

Er zijn nu enkele ondernemers die zich gericht gemeld hebben en enkele die 
meer informerend contact gelegd hebben. 
 

 3 Hoeveel veehouderijbedrijven zouden er moeten stoppen met 
hun bedrijfsvoering om de met stikstof overbelaste Natura 2000-
gebieden weer te ontlasten?   

Ieder bedrijf dat stopt met stikstof uitstoten heeft effect op het Natura2000-
gebied. De omvang van de bedrijfsvoering, de ligging van de bedrijven en 
technische voorzieningen die zijn getroffen door de bedrijven om stikstofuitstoot 
tegen te gaan bepalen een groot deel van de resultaten. Het behalen van de 
stikstofdoelen is echter niet alleen afhankelijk van de vrijwillige provinciale 
opkoopregeling en de daarop volgende landelijke Rijksbeëindigingsregeling. De 
structurele aanpak van het Rijk bevat ook een scala aan andere maatregelen 
die elk bijdragen aan de benodigde reductie. 
 

 4 De regeling loopt tot november 2021. Verwacht u dat er tot die tijd 
genoeg aanvragen binnenkomen om de stikstofbelasting op de 
Natura 2000-gebieden aanzienlijk te verlagen?   
-Zo ja, waar is die verwachting op gebaseerd?  
-Zo niet, bent u dan bereid een vervolgstrategie voor te stellen 
om de stikstofdepositie van de veehouderijbedrijven te 
verminderen? 

De regeling is opgedeeld in 3 tranches. Gedurende de zomer van 2021 wordt er 
een evaluatie gehouden van de 1e tranche. Aansluitend zal de 2e tranche van de 
regeling opengesteld worden met (op basis van de Tweede Kamerbehandeling 
en de evaluatie van de 1e tranche) naar verwachting enkele aanpassingen. 
Het is niet te verwachten dat op deze korte termijn, met inzet van de middelen 
uit de 1e tranche, de stikstofbelasting in alle gebieden aanzienlijk kan worden 
verlaagd.  
 
Daarvoor is er: 

- Te weinig geld beschikbaar (€ 5,8 miljoen voor de provincie Utrecht 
vanuit de regeling); 
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- Het nu nog te vroeg is om een beeld te hebben van hoeveel 
veehouders daadwerkelijk van de vrijwillige regeling gebruik willen 
maken; 

- Is de tijd tekort om deze reductie te kunnen meten. 
 
De 2e en 3e tranche zullen voor de provincie extra middelen opleveren die 
ingezet kunnen worden.  
   

SGP 5 Wij zien in de regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij 
natuurgebieden (bijlage bij 2.4.) een regel staan die ons 
bevreemdt, namelijk: ‘De provincie draagt er zorg voor dat in het 
kader van de aankoop wordt overeengekomen met de 
veehouderij dat deze: a. niet elders in Nederland een veehouderij 
zal vestigen of overnemen, ook niet via een deelneming van de 
veehouder in een vennootschap, samenwerkingsverband of 
anderszins.’ 
Wij dachten dat deze regel in het nieuwe wetsvoorstel was 
verdwenen. Waarom staat deze nog wel in deze provinciale 
regeling? 

In de huidige regeling, die vastgesteld is door het Rijk, is deze zinsnede 
inderdaad opgenomen. De 1e tranche van de opkoopregeling wordt conform de 
genoemde bijlage 2.4 uitgevoerd. 
Bij de behandeling van de wet stikstofreductie en natuurverbetering op 10 
december 2020 in de Tweede Kamer is de motie “Schrappen beroepsverbod in 
opkoopregeling” van de Tweede Kamerleden De Groot en Van Otterloo 
aangenomen.  
Deze motie verzoekt de regering o.a. om bij de evaluatie van de 1e tranche van 
de opkoopregeling “in de tweede en derde tranche het verplaatsen van een 
bedrijf mogelijk maken onder de voorwaarde dat een bestaand bedrijf 
met dierrechten wordt overgenomen en dat er substantiële emissiereductie 
plaatsvindt…. op die manier in de tweede tranche het stoppersverbod uit de 
regeling te halen”  
Dit betekent dat de voorwaarden van de eerste tranche van de opkoopregeling 
nog niet door het Rijk aangepast wordt. 
Om gebruik te kunnen maken van de rijksmiddelen voor deze regeling is het 
noodzakelijk dat de provincie conform de vigerende regeling werkt. Omdat de 
regeling nu nog niet is aangepast, moeten wij werken met de originele tekst van 
de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 3 november 2020. 
 

 

 


