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Opkopen veehouderijen tbv stikstofrechten door provincie
Noord-Brabant

Geachte heer De Harder,

Toelichting:
Op 1 april 2020 ontvingen wij de door u ingezonden schriftelijke vragen namens de fractie ChristenUnie
aangaande het opkopen van de stikstofrechten van veehouderijen door de provincie Noord-Brabant buiten haar
eigen provinciegrenzen. Middels deze brief beantwoorden wij uw vragen.
1.

Is het college bekend met dit extern salderen over de provincies heen?
Antwoord:
Ja.

2.

Wat is het oordeel van het college over deze actie van de provincie Noord-Brabant?
Antwoord:
Wij werden hier onaangenaam door verrast, net zoals de Colleges van de overige provincies.
Gezamenlijk zijn we daarom het overleg aangegaan met het College van Noord-Brabant om te komen
tot heldere afspraken zodat in de toekomst provincies elkaar hier niet meer in verrassen. Als een
provincie voor een ontwikkeling stikstofruimte in een andere provincie zoekt en van plan is een bedrijf te
kopen dan dient de betreffende provincie daarover te worden benaderd.

3.

Zijn er, voor zover bij het college bekend, ook agrarische bedrijven in de provincie Utrecht benaderd
door de provincie Noord-Brabant?
Antwoord:
Nee.
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4.

Wat is het beeld van het college over de mogelijkheden om nu al extern salderen in te zetten? Welke
afspraken zijn daarover in IPO-verband en met de Rijksoverheid? Als die ruimte er nog niet is, wanneer
verwacht u daar meer duidelijkheid over?
Antwoord:
Extern salderen is nu al mogelijk. Er is echter nog een verbod op extern salderen met veehouderijen met
fosfaatrechten of productierechten. Alleen in de provincie Limburg staat het extern salderen open voor
alle activiteiten in afwijking van de overige provincies. Er wordt momenteel een traject doorlopen om ook
in de andere provincies extern salderen met deze veehouderijen mogelijk te maken. We doorlopen dat
traject gezamenlijk met de andere provincies in IPO-verband én met het Rijk.

5.

Deelt het college ons oordeel dat extern salderen over het gehele land voor één specifiek project de
gebiedsgerichte aanpak onder druk zet? Zo ja, welke actie onderneemt het college hierop? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord:
Als er veel aankoop van veehouderijen plaats vindt ten behoeve van saldering van individuele projecten
op korte afstand van elkaar, kan dit de gebiedsprocessen onder druk zetten. Mogelijk biedt de saldering
echter ook kansen voor de gebiedsprocessen indien bijvoorbeeld door de saldering gronden overblijven
die in de gebiedsprocessen bewegingsruimte opleveren, bijvoorbeeld omdat het agrarische bedrijven de
mogelijkheid biedt om meer grondgebonden te worden. Met het Rijk en de andere stakeholders van
deze processen zijn we in gesprek om te kijken welke beheersmaatregelen we hiertegen kunnen
inzetten.

6.

Is het college voldoende in staat om, vanuit de gebiedsgerichte aanpak en met de beleidsregels, te
sturen op het zo effectief mogelijk inzetten van vrijkomende stikstofruimte? Zo niet, wat is daarvoor nodig
en hoe onderneemt u daar actie op?
Antwoord:
Zoals ook aangegeven onder punt 5 onderzoeken we de mogelijkheden om beheersmaatregelen in te
zetten, zoals bijvoorbeeld een ‘hand aan de kraan’ principe, het begrenzen van de periode waarin extern
salderen volledig wordt opengesteld en het inplannen van vaste evaluatiemomenten. Ook wordt gewerkt
aan een provinciale module in het stikstofregistratiesysteem, waarmee vrijkomende ruimte zo efficiënt
mogelijk kan worden toebedeeld aan economische en maatschappelijke ontwikkelingen.

7.

Is het college voornemens om, bijvoorbeeld in IPO-verband, in gesprek te gaan met de provincie NoordBrabant om het oordeel van ons college over deze actie over te brengen?
Antwoord:
Dit gesprek heeft reeds plaats gevonden. Zie ook het antwoord onder vraag 2.
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