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Beantwoording vragen m.b.t. Memo Opkoopregeling: Vrijwilligheid & Piekbelasters  RGW 13 januari 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PVV 1 In het Memo lezen wij dat er slechts 5 miljoen euro  in de provincie Utrecht 

beschikbaar is voor de vrijwillige opkoopregeling terwijl er zo’n 28 bedrijven binnen 
de criteria vallen. Hoeveel bedrijven zouden met een beschikbaar budget van 5 
miljoen überhaupt kunnen worden opgekocht? 

Het Rijk heeft een bedrag van 350 miljoen gereserveerd voor de 
opkoopregeling op vrijwillige basis van agrarische bedrijven met 
hoge stikstofuitstoot die dichtbij Natura2000-gebieden zijn 
gelegen. 
Dit bedrag is opgedeeld in 3 tranches.  
De eerste tranche van 100 miljoen is nu opengesteld en de 
Provincie Utrecht kan hiervan ruim 5 miljoen beschikbaar 
krijgen. 
Met dit bedrag kunnen afhankelijk van de bedrijfsomvang en het 
soort bedrijf 1 tot enkele bedrijven aangekocht worden. 
Voor de 2e tranche van 100 miljoen en de 3e tranche van 150 
miljoen moeten nog afspraken gemaakt worden over de 
verdeelsleutel. 
Als deze verdeelsleutel overeen zou komen met de huidige 
verdeelsleutel, zou de provincie Utrecht de komende jaren in 
totaal vanuit de 3 tranches circa 20 miljoen beschikbaar kunnen 
krijgen vanuit de vrijwillige opkoopregeling. 
Dit is zeker niet voldoende om alle bedrijven aan te kopen die in 
theorie in aanmerking zouden komen voor de vrijwillige regeling, 
omdat ze piekbelaster zijn en dichtbij een Natura2000-gebied 
liggen. 
Het is overigens ook niet te verwachten dat alle bedrijven die in 
aanmerking komen het plan zullen opvatten om te stoppen en 
zich dus zullen melden voor de vrijwillige regeling. 
  
Naast het opkopen van belastende bedrijven is het ook een 
mogelijkheid dat bedrijven door te investeren in innovaties de 
stikstofuitstoot terug brengen, en zo bij kunnen dragen aan het 
verlagen van de stikstof depositie op de N2000 gebieden. 
 
Als bedrijven hier voor kiezen, zullen er naar verwachting 
minder aankopen plaatsvinden. 
  

 2 Kan het college ons op de hoogte houden van het aantal aanvragen voor vrijwillige 
opkoop door agrariërs die willen stoppen en op wat voor termijn? 

Wij zullen u informeren als een bedrijf is opgekocht op grond 
van de opkoopregeling op vrijwillige basis.  
 

GroenLinks 3 Op verzoek van het ministerie van LNV hebben wetenschappers gekeken naar de 
opkoopregeling en zij gaven aan dat het het meest doelmatig is om intensieve 
veehouderijbedrijven met weinig grond. uit te kopen. (In deuitvoering van de 

De door het RIVM bepaalde 28 bedrijven zijn niet door het Rijk 
aan de provincie kenbaar gemaakt. Wel zijn er mogelijke 
kandidaten bekend op basis van de eigen analyses, hoewel die 
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regeling zou een nadere focus op intensieve veehouderijbedrijven met weinig grond 
de kosteneffectiviteit verhogen, lees hier de wetenschappelijke toets:  

• In de provincie Utrecht zijn 28 Utrechtse bedrijven die binnen de criteria 
van de regeling vallen. Zijn deze bedrijven echter ook attent gemaakt op 
het feit dat ze piekbelasters zijn? 

• Hoeveel van de 28 Utrechtse bedrijven die binnen de voor de opkoop 
geldende criteria vallen zijn intensieve veehouderijen met weinig grond? 

• Ziet GS een mogelijkheid om bij de uitvoering van deze opkoopregeling 
zoveel mogelijk rekening te houden metdeze focus op intensieve 
veehouderijbedrijven? 

uitgaan van vergunde dieraantallen (voor zover bekend) en het 
RIVM uitgaat van feitelijk aanwezige dieraantallen.  
 
Er is nog geen grondstrategie opgesteld. Dat betekent dat er 
ook nog geen actieve benadering van bedrijven plaats vindt. De 
inzet van het opkoopinstrument heeft daarbij meer belangen 
dan alleen een zo kosteneffectief mogelijke opkoop van 
stikstofrechten. Bij eventuele geïnteresseerde partijen waarbij 
grondbezit wél aanwezig is, kan deze grond zeer interessant 
zijn voor de gebiedsprocessen. Zo kan de grond leiden tot 
gewijzigde bedrijfsvoering bij andere bedrijven, waardoor er ook 
daar stikstofwinst te behalen valt. Wij zullen, voor zover er 
keuzemogelijkheid is, een integrale afweging maken. 
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