
2022D37977 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belast 
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet heeft de eer als 
volgt verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van (feitelijke) vragen. 

De voorzitter van de commissie,
Geurts 

De griffier van de commissie,
Jansma 
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Nr Vraag 

1 Kan de regering uitleggen wat de definitie is van geëxclaveerde en 
niet-geëxclaveerde agrarische percelen in het kader van Natura 
2000-gebieden? 

2 Hoeveel hectare landbouwgrond, uitgesplitst per type landbouw 
en hectare, is aanwezig in Natura 2000-gebieden en welke typen 
landbouw vinden er plaats? Wordt deze grond meegerekend als 
Natura 2000-gebied? Zo ja, op basis van welke argumenten? 

3 Welke typen grasland worden onderscheden en wat zijn de 
definities daarvan? Kan de regering een overzicht geven van hoe 
deze typen zich tot elkaar verhouden? Is een tijdelijk grasland 
bijvoorbeeld ook altijd een productief grasland en welke voor-
waarden en regels zijn er verbonden per type grasland? 

4 Hoeveel hectare productieve graslanden bevindt zich in Natura 
2000-gebieden? Worden deze productieve graslanden meegere-
kend als Natura 2000-gebied? Zo ja, op basis van welke 
argumenten? 

5 Klopt het dat blijvend grasland een vergroeningseis van het 
huidige Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is? Zo ja, 
hoeveel procent van de landbouwgronden heeft blijvend grasland 
als vergroeningseis? Om hoeveel procent van de Nederlandse 
grond gaat het dan? 

6 Hoe zijn blijvende graslanden geborgd in het nieuwe GLB per 
2023? Welke vergoeding krijgen agrariërs hiervoor? 

7 Klopt het dat een tijdelijk grasland altijd moet worden omgezet 
naar blijvende grasland? Zo nee, waarom niet en wanneer niet? 

8 Klopt het dat landelijk het percentage blijvend grasland niet mag 
dalen in vergelijking met 2012? Zo ja, in welke regelgeving is dat 
vastgelegd? 

9 Is het mogelijk om blijvend grasland om te zetten naar natuur? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja, wanneer wel en om welke redenen? 

10 Hoeveel hectare, uitgesplitst per type grasland en locatie, tijdelijke 
en blijvende graslanden zijn in Nederland aanwezig? Hoeveel 
hectare, uitgesplitst per type grasland en locatie, tijdelijke en 
blijvende graslanden zijn specifiek in Natura 2000-gebieden 
aanwezig? 

11 Klopt het dat alle blijvende graslanden, inclusief de productieve, 
die aanwezig zijn in Natura 2000-gebieden, zijn aangekaart als 
ecologisch kwetsbaar? Zo ja, klopt het dat deze graslanden niet 
mogen worden omgeploegd, of is het ook mogelijk om een 
opheffing van dit ploegverbod te verkrijgen via de provincie? Zo ja, 
op hoeveel blijvende graslanden, die aangewezen zijn als 
ecologische kwetsbaar in Natura 2000-gebieden, geldt een 
opheffing van het ploegverbod? 

12 Hoeveel subsidie, uitgesplitst per jaar en bron, is er vanuit de 
Europese Unie (EU) en Nederland sinds 2014 naar innovatiemidde-
len in de visserij gegaan? Kan de regering hierbij ook aangeven 
welke innovaties hiermee zijn gesubsidieerd? 

13 Hoeveel subsidie is er, uitgesplitst per jaar en bron, vanuit de EU 
en Nederland sinds 2014 naar duurzame visserij gegaan? Kan de 
regering hierbij ook aangeven welke concrete activiteiten hiermee 
zijn gesubsidieerd? 

14 Welke activiteiten zullen gesubsidieerd worden vanuit het 
Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EFMZVA)? 
Welke activiteiten zijn al gesubsidieerd vanuit dit fonds? 

15 Worden viskwekerijen waar vissen worden gevoed met vismeel 
gesubsidieerd vanuit het EFMZVA? Zo ja, wat wordt hiermee 
gesubsidieerd? 
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16 Hoeveel vismeel wordt er jaarlijks gevoerd in de Nederlandse 
pluimveehouderij? Hoeveel in de varkenssector? 

17 Is het toegestaan om op zee krabbenscharen van krabben af te 
trekken en terug te gooien in zee? Zo ja, op basis van welke wet- en 
regelgeving? 

18 Wat is er tot nu toe ondernomen ten aanzien van de toezegging 
om te kijken naar wat er gedaan kan worden om het levend koken 
van krabben te beëindigen? Is er een gesprek aan gegaan met de 
horeca? Zo nee, waarom niet? 

19 Klopt het dat de aanlandplicht niet geldt voor krabben? Geldt deze 
plicht ook specifiek niet voor de Noordzeekrab? Zo nee, waarom 
niet? 

20 Klopt het dat wanneer vissers krabscharen afbreken en de rest van 
de krab mee aan land nemen, dat voor de vangstregistratie het 
gewicht van de krab met een factor drie wordt vermenigvuldigd, 
waardoor in feite het hele gewicht van de krab telt? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, hoe heeft deze berekening mogelijk negatieve 
invloed op de vangstgegevens? 

21 Klopt het dat het ontklauwen van krabbenscharen in strijd is met 
de Europese bescherming van dieren tegen pijn en verwonding in 
het Verdrag van Lissabon? Zo nee, waarom niet? 

22 Kan de regering aangeven hoeveel geld voor de komende jaren 
(2023,2024 en 2025) aan subsidies, kortingen en andere ondersteu-
ning (inclusief het GLB) exclusief beschikbaar is voor boeren die 
willen verduurzamen? 

23 Kan de regering aangeven hoeveel geld voor de komende jaren 
(2023,2024 en 2025) aan subsidies, kortingen en andere ondersteu-
ning (inclusief het GLB) exclusief beschikbaar is voor boeren die 
reeds biologisch of geheel circulair boeren? 

24 Kan de regering aangeven hoeveel geld voor de komende jaren 
(2023,2024 en 2025) aan subsidies, kortingen en andere ondersteu-
ning (inclusief het GLB) exclusief beschikbaar is voor boeren die 
voornamelijk gangbaar boeren? 

25 Welke onderbouwing ziet de regering vandaag de dag nog voor 
het verlaagde btw-tarief voor de sierteelt? 

26 Welk deel van het budget voor het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied (NPLG) is bestemd voor de uitvoering van het Aanvalsplan 
Landschapselementen? Uit welke budgetten wordt hiervoor nog 
meer geld gereserveerd? Hoeveel geld is er dan in totaal beschik-
baar voor de uitvoering? 

27 Op welke wijze zijn de middelen die ingezet worden voor toezicht 
en handhaving op het boerenerf als gevolg van de aangescherpte 
maatregelen in het GLB, Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de 
afbouw van de mestderogatie in 2023 anders ten opzichte van 
2022? 

28 Kan de regering de evaluatie van het gehele stelsel van proefdier-
onderzoek delen met de Tweede Kamer, gezien het feit dat tijdens 
het Commissiedebat Dierproeven (Kamerstuk 32 336, nr. 127) is 
toegezegd deze na de zomer van 2022 aan de Tweede Kamer te 
sturen, maar in de toelichting op de Centrale Commissie Dierproe-
ven naar voren komt dat deze evaluatie al beschikbaar is en dat de 
Centrale Commissie Dierproeven in 2023 uitvoering zal geven aan 
de aanbevelingen daaruit? 

29 Hoeveel projecten komen er voort uit het programma «Meer 
kennis met minder dieren»? 

30 Bij hoeveel van de projecten uit het programma «Meer kennis met 
minder dieren» zijn één of meerdere bedrijven betrokken? Kan de 
regering daarin een opsplitsing maken in startups, mkb en 
grootbedrijf? 
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31 Kunnen bedrijven ook zelf inschrijven op de calls van het ZonMw-
programma «Meer kennis met minder dieren»? 

32 Wat is het laatste onderzoek wat is gedaan naar het draagvlak voor 
natuur onder Nederlanders? Wat waren de uitkomsten? 

33 Indien bekend, wat zijn de ecosysteemdiensten, waar mogelijk 
uitgesplitst per natuurgebied, zoals gedefinieerd door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS), van de Nederlandse natuur? 

34 Indien bekend, wat zijn de mogelijke kantelpunten van Neder-
landse natuurgebieden, zoals de Veluwe of de Amsterdamse 
Waterleidingduinen? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor 
ecosysteemdiensten, zoals waterzuivering en klimaatregulatie, 
zoals gedefinieerd door het CBS? 

35 Waarom valt het onderwerp «dierproeven» onder het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en niet onder het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? 

36 Hoe vaak is de afgelopen vijf jaar een dier als prijs, beloning of gift 
uitgereikt naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, wedden-
schappen of andere dergelijke evenementen? 

37 Op welke data en locaties heeft de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) onaangekondigde inspecties uitgevoerd 
naar handel in en huisvesting van exotische dieren in de afgelopen 
vier jaar en wat waren de bevindingen? 

38 Op welke data en locaties heeft de NVWA aangekondigde 
inspecties uitgevoerd naar handel in en huisvesting van exotische 
dieren in de afgelopen vier jaar en wat waren de bevindingen? 

39 Hoeveel en op welke data zijn er de afgelopen jaren exotische 
dieren in beslag genomen door de handhavingsinstanties, 
uitgesplitst in de NVWA, douane, politie en Landelijke Inspectie-
dienst Dierenbescherming (LID) en op grond waarvan gebeurde 
dat? 

40 Hoeveel van de inbeslaggenomen exotische (gezelschaps-)dieren 
zijn de afgelopen vijf jaar opgevangen en hoeveel zijn er 
geëuthanaseerd? 

41 Kan de regering aangeven hoeveel dieren er in 2021 en 2022 op 
reptiel- en vogelbeurzen verhandeld zijn? 

42 Kan de regering aangeven of er inspecties zijn uitgevoerd op 
reptiel- en vogelbeurzen in 2021 en 2022 en hoeveel dat er zijn 
geweest? 

43 Hoeveel meldingen van misstanden werden de afgelopen drie jaar 
bij de LID gedaan rondom de handel in en huisvesting van 
exotische dieren? 

44 Hoeveel meldingen van misstanden werden de afgelopen drie jaar 
bij de LID en de NVWA gedaan rondom het gebruik van (exotische) 
dieren met als voornaamste doel vermaak, zoals tv-programma’s, 
theater, dierentuin, folklore, markten et cetera? 

45 Hoeveel inspecties zijn er de afgelopen drie jaar geweest door de 
LID, de politie en de NVWA rondom het gebruik van (exotische) 
dieren met als voornaamste doel vermaak? 

46 Hoe groot is momenteel de capaciteit om de internationale handel 
in exotische dieren te controleren en verhandelde dieren te 
onderzoeken op bekende en onbekende ziektekiemen? 

47 Zijn er de afgelopen vijf jaar meldingen bij de NVWA en de LID van 
misstanden bij het Dolfinarium Harderwijk gedaan en zo ja, welke? 

48 Hoe vaak heeft de LID gehandhaafd afgelopen jaar? 
49 Hoeveel geld gaat er, buiten de regie om, naar het programma 

Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)? 
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50 Welke budgettaire ontwikkelingen hebben er, in het kader van de 
TPI, plaatsgevonden tussen de begrotingen van de jaren 2019, 
2020, 2021, 2022, en de voorlopige begroting over het jaar 2023? 
Zit er een dalende, gelijkblijvende, of stijgende trend in het budget 
voor de TPI? 

51 Wat is het totale budget voor proefdiervrije innovatie op de gehele 
Rijksbegroting? 

52 Wat is het totale budget voor dierproeven op de gehele Rijksbegro-
ting voor 2023? 

53 Hoeveel knaagdieren en konijnen zijn er in de afgelopen vijf jaar 
verkocht? 

54 Hoeveel knaagdieren en konijnen zijn er in de afgelopen vijf jaar 
geëxporteerd? 

55 Hoeveel knaagdieren en konijnen zijn er in de afgelopen vijf jaar 
geïmporteerd en wat is hun land van herkomst? 

56 Hoeveel honden zijn er in de afgelopen vijf jaar verkocht? 
57 Hoeveel honden zijn er in de afgelopen vijf jaar geëxporteerd? 
58 Hoeveel honden zijn er in de afgelopen vijf jaar geïmporteerd en 

wat is hun land van herkomst? 
59 Hoeveel katten zijn er in de afgelopen vijf jaar verkocht? 
60 Hoeveel katten zijn er in de afgelopen vijf jaar geëxporteerd? 
61 Hoeveel katten zijn er in de afgelopen vijf jaar geïmporteerd en wat 

is hun land van herkomst? 
62 Hoeveel paarden zijn er in de afgelopen vijf jaar verkocht? 
63 Hoeveel paarden zijn er in de afgelopen vijf jaar geëxporteerd en 

waar zijn deze dieren naartoe geëxporteerd? 
64 Hoeveel paarden zijn er in de afgelopen vijf jaar geïmporteerd en 

wat is hun land van herkomst? 
65 Hoeveel gezelschapsdieren zijn er in de afgelopen vijf jaar 

verkocht? 
66 Hoeveel gezelschapsdieren zijn er in de afgelopen vijf jaar 

geëxporteerd? 
67 Hoeveel gezelschapsdieren zijn er in de afgelopen vijf jaar 

geïmporteerd en wat is hun land van herkomst? 
68 Hoeveel markten met levende dieren zijn er tot nu toe in 2022 

geweest? Kan de regering dit uitsplitsen naar type dierenmarkt? 
69 Wat was de dekkingsgraad van controles door de NVWA bij 

markten met levende dieren? 
70 Op hoeveel gezelschapsdieren is de afgelopen vijf jaar, per jaar 

uitgesplitst, beslag gelegd? 
71 Hoeveel caracals zijn er in de afgelopen drie jaar in beslag 

genomen? 
72 Zijn er in de afgelopen drie jaar Ashera katten in beslag genomen? 

Zo ja, hoeveel? 
73 Hoe vaak zijn controleurs van de NVWA de afgelopen vijf jaar 

bedreigd, geïntimideerd en/of mishandeld tijdens hun werkzaam-
heden door fokkers van gezelschapsdieren? 

74 Hoe vaak zijn controleurs van de NVWA de afgelopen vijf jaar 
bedreigd, geïntimideerd en/of mishandeld tijdens hun werkzaam-
heden door handelaren van gezelschapsdieren? 

75 Hoe vaak zijn controleurs van de NVWA het afgelopen jaar 
bedreigd, geïntimideerd en/of mishandeld tijdens hun werkzaam-
heden door werknemers van dierentuinen? 

76 Hoe vaak hebben medewerkers van de NVWA bij controles van 
fokkers en houders van gezelschapsdieren de politie moeten 
inschakelen in de afgelopen vijf jaar? 

77 Hoe vaak is er de afgelopen drie jaar opgetreden tegen bedrijven 
die dieren verhuren? 

78 Hoeveel controles zijn er in de afgelopen drie jaar bij (commer-
ciële) fokkers van knaagdieren uitgevoerd? 
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79 Hoeveel controles zijn er in de afgelopen drie jaar bij (commer-
ciële) fokkers van paarden uitgevoerd? 

80 Hoeveel controles zijn er in de afgelopen drie jaar bij (commer-
ciële) handelaren van paarden uitgevoerd? 

81 Welk toezicht is er op de handel in levende dieren via Facebook, 
Instagram, TikTok en andere sociale media? 

82 Klopt het dat voor de verlenging van de A15 en voor de verbreding 
van de A27 boeren zijn uitgekocht, waarbij ook bedrijven waren die 
alleen nog op papier stikstof uitstootten maar welke werkelijk 
leegstonden? Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het? 

83 Waar loopt de regering nog tegenaan bij de bestrijding van illegale 
handel van planten- en diersoorten? 

84 Wat is de status van de overbruggingsregeling voor de 
visserijsector? 

85 In welke mate zijn er financiële middelen beschikbaar binnen de 
begroting van het Ministerie van LNV voor het investeren, en 
indien nodig innoveren, in emissiearme/niet fossiele aandrijftech-
nieken voor vissersvaartuigen (bijvoorbeeld waterstof/elektrisch, 
diesel/elektrisch)? Hoe kunnen deze middelen beschikbaar worden 
gesteld? 

86 Hoe wordt er rekening gehouden met vissers die te maken krijgen 
met vervuiling van hun producten door te hoge concentraties aan 
PFAS-stoffen? Zijn er mogelijkheden voor het compenseren van 
het verlies aan vangstmogelijkheden? Zo ja, uit welke middelen in 
de begroting kan dit worden betaald? 

87 Heeft de regering geld gereserveerd voor het compenseren van de 
vissersvloot door gestegen brandstofkosten als gevolg van de 
oorlog in Oekraïne (de-minimis)? Zo ja, wanneer kunnen de vissers 
dit geld tegemoetzien? Zo nee, waarom is daar nog geen werk van 
gemaakt? 

88 In welke mate wordt er meer menskracht geïnvesteerd in de lobby 
richting andere lidstaten om te garanderen dat het gelijke 
speelveld voor vissers gewaarborgd wordt? 

89 In welke mate zijn er mogelijkheden voor extra compensatie in het 
kader van het Noordzee Overleg gezien het feit dat de ambitie voor 
Wind op Zee op het Nederlands continentaal plat voor het jaar 
2050 maar liefst 70GW en voor 2040 al 50GW is? 

90 Hoeveel geld van het Coronaherstelfonds van 4,7 miljard euro 
wordt besteed aan de portefeuille van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en aan welke 
projecten? 

91 Hoeveel kotters en kottervisserbedrijven telt Nederland? 
92 Zijn er effectrapportages beschikbaar die de effecten op de 

landbouwsector en de plattelandseconomie aantonen met 
betrekking tot de natuur-, stikstof- en bouwplannen van de 
Ministeries van LNV, Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)? 

93 Hoeveel pelagische vissersbedrijven telt Nederland? 
94 Is er een lijst van planten- en diersoorten die uit Nederland zijn 

verdwenen door een overvloed aan stikstof als oorzaak en niet 
door andere oorzaken als verdroging en verdwijning van leefgebie-
den? Zo nee, kan de regering zo’n lijst samenstellen met daarbij 
een indicatie sinds wanneer de betreffende plant- of diersoort voor 
het laatst in Nederland is waargenomen? 

95 In welk jaar was de referentiesituatie van de natuur waarop de 
huidige status van de natuur wordt beoordeeld, bijvoorbeeld het 
jaar 1700 of het jaar 1800? 

96 Wat is de omzet van de Nederlandse visserijsector? 
97 Wat is de historische ontwikkeling van het landbouwareaal in 

Nederland? 
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98 Hoeveel directe en indirecte banen telt de visserijsector? 
99 Wat is het percentage van de Nederlandse visserijsector in de 

totale vangst van Europese landen? 
100 Wat is de stikstofuitstoot van één kotter per dag in de Nederlandse 

wateren? 
101 Wat is de verwachting van de ontwikkeling van het landbouware-

aal voor de komende tien jaar? 
102 Wat is de stikstofuitstoot van één vrachtschip per dag in de 

Nederlandse wateren? 
103 Met hoeveel kotters is de Nederlandse vissersvloot de afgelopen 

tien jaar afgenomen? 
104 Hoeveel procent brandstof bespaart de pulsvistechniek? 
105 Hoeveel procent stikstof en hoeveel procent brandstof bespaart de 

flyshoottechniek? 
106 Wat is de verwachting van de ontwikkeling van de landbouwpro-

ductie in volume voor de komende tien jaar? 
107 Hoeveel schelp- en schaaldierenkwekerijen telt Nederland 

momenteel? 
108 Met hoeveel procent zijn de Nederlandse visgronden de afgelopen 

decennia afgenomen? 
109 Welke investering dient een kottervisser te doen om te verduurza-

men en in aanmerking te komen voor een vergunning conform de 
Wet natuurbescherming (Wnb)? 

110 Wat is de verwachting van de ontwikkeling van de werkgelegen-
heid in het agrocluster voor de komende tien jaar? 

111 Waarom moet een visser een Wnb-vergunning opnieuw aanvragen 
en een veehouder niet? 

112 Welk percentage van de Nederlandse visvangst is bestemd voor de 
export? 

113 Welk percentage van de Nederlandse visconsumptie wordt 
geïmporteerd? 

114 Wat is de totale hoeveelheid vis die Nederlandse vissers jaarlijks 
opvissen? Hoe verhoudt dat getal zich tot de totale visvangst van 
40 jaar geleden? 

115 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de toezegging om te 
kijken naar het verschil in ruimtelijke verdeling van ammoniak op 
basis van de satellietmetingen van TNO en de ruimtelijke verdeling 
van concentratiemetingen op leefniveau van het RIVM? 

116 Wat is de toe- of afname van het aantal stuks vee in 2021 ten 
opzichte van 1987 en 1950 per diercategorie (melkvee, pluimvee, 
varkens, geiten en eenden)? 

117 Wanneer komt de overbruggingsregeling voor de kottervisserij? 
118 Klopt het dat in de LNV-begroting voor het jaar 2023 de ambitie om 

het doel in 2030 van weerbare teeltsystemen en weerbare 
gewassen te hebben bereikt mist? Waarom zijn er geen beleids-
doelen geformuleerd? Waarom zijn er middelen opgenomen in de 
begroting voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 
Gewasbescherming? 

119 Klopt het dat de versnellingsimpuls, met een additionele bijdrage 
vanuit LNV van 30 miljoen euro per jaar voor fundamenteel en 
praktijkonderzoek en voor kennisverspreiding, mist? 

120 Hoeveel natuur wordt de komende jaren aangelegd en op welke 
plekken? 

121 Op welke manier wordt bepaald waar natuur moet worden 
aangelegd? 

122 Welke wet of regel eist van Nederland om nieuwe natuur te 
ontwikkelen? 

123 Heeft Nederland genoeg landbouwgrond om de bevolking te 
voeden wanneer we niets meer zouden importeren en exporteren? 

124 Heeft geopolitiek een rol gespeeld bij de totstandkoming van de 
begroting? 
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125 Kan de regering aangeven wat de maatschappelijke meerwaarde 
van een ton stikstofemissie is, als deze wordt toebedeeld aan de 
veehouderij, dan wel de industrie, de woningbouw of de natuur? 
Welke sector weet hiermee de grootste maatschappelijke waarde 
volgens het breed welvaartsbegrip te creëren? 

126 Op welke wijze wordt wetenschappelijk en juridisch onderbouwd 
welke doelen nationaal en internationaal afdwingbaar kunnen zijn? 

127 Kan het nationaal en/of internationaal vastleggen van afdwingbare 
doelen tot onevenredige maatschappelijke kosten leiden als de 
vastgelegde doelen niet haalbaar zijn? 

128 Welke mogelijkheden zijn er om onder vastgelegde afdwingbare 
doelen uit te komen als deze niet haalbaar zijn? 

129 Kan de regering een overzicht geven van de jaarlijkse subsidies die 
in totaal naar natuur(beheer) gegaan zijn en naar landbouw 
(inclusief de begroting tot en met 2030), vanaf het jaar 2000, en 
daarbij vermelden om hoeveel hectares het in zijn totaliteit gaat? 

130 Welke doelen zijn precies behaald met de toekenning van de in de 
afgelopen tien jaar verleende subsidies aan natuurorganisaties? 

131 Kunt u een overzicht geven van de CO2- en stikstofvoetafdruk per 
kilogram geproduceerd product tussen de huidige productiewijze 
en volgens de toekomstige «kringlooplandbouw»-
standaardproductiewijze van de meest gangbare in Nederland 
geproduceerde landbouwproducten (zoals melk, aardappelen en 
vlees)? 

132 Hoeveel hectare, uitgesplitst per type grasland en locatie, van de 
tijdelijke en de blijvende graslanden is productie(f) grasland? 
Hoeveel hectare, uitgesplitst per type grasland en locatie, van de 
tijdelijke en de blijvende graslanden in Natura 2000-gebieden is 
productie(f) grasland? 

133 Is de regering bekend met het stikstofuitstoot besparende middel 
«Kopros» zoals genoemd in het artikel «Boeren overtuigd van 
wondermiddel tegen stikstof, maar overheid (nog) niet» 
(omroeptilburg.nl)? 

134 Is de regering bereid de effectiviteit de werking van het middel 
«Kopros» op zeer korte termijn te onderzoeken? 

135 Is de regering ervan op de hoogte dat veel ontwikkelaars van 
stikstofuitstootbesparende technieken hoge obstakels ondervinden 
om op de Regeling ammoniak veehouderij (RAV)-lijst te komen? 

136 Welke actie(s) gaat de regering ondernemen om het voor 
ontwikkelaars van stikstofuitstootbesparende technieken makkelij-
ker te maken op de RAV-lijst te komen? 

137 Waarop is de zes miljoen euro voor kunstmestvervanging 
gebaseerd? Hoeveel mestvergisters zouden daarvan gekocht 
kunnen worden? 

138 Hoeveel fte uitvoeringscapaciteit is benodigd bij de overheid op 
respectievelijk nationaal en provinciaal niveau voor de uitvoering 
van het speerpunt van dit kabinet om de grote en urgente 
maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied rondom natuur, 
water en klimaat op te lossen? 

139 Op welke manier wordt exact gewerkt aan een concurrentiekrach-
tige landbouw? 

140 Op welke manier wordt ervoor gezorgd dat Nederlandse boeren 
hetzelfde behandeld worden als boeren in andere lidstaten wat 
betreft wetten en regels? 

141 Welke gevolgen heeft het als we zouden eisen dat in Nederland 
alleen producten worden geïmporteerd die aan dezelfde eisen 
voldoen als waaraan Nederlandse producten moeten voldoen? 
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142 Welke kennisontwikkelingen en innovaties vallen onder de 
versnellingsvoorstellen, gaat het daarbij alleen om vernieuwingen 
in stallen of bijvoorbeeld ook om alternatieve eiwitbronnen zoals 
kweekvlees en precisiefermentatie? 

143 Hoe voorziet de regering in een budget voor waterschappen om 
mee te werken aan het opstellen van gebiedsplannen? 

144 Waarom zijn de budgetten voor de stikstof-versnellingsvoorstellen 
en voor de PAS-melders al naar de Kamer gekomen als wijziging 
op de begroting voor 2022 (Kamerstuk 36 193)? Worden deze 
budgetten toegevoegd aan de begroting voor 2022 of aan de 
begroting voor 2023? Wanneer komen deze budgetten beschikbaar 
voor de provincies? 

145 Kan de regering gedetailleerd toelichten aan welke maatregelen 
deze gelden uitgegeven zullen worden? Verschilt dit per provincie? 
Zo ja, kan de regering de voorziene maatregelen per provincie 
aangeven? 

146 Klopt het dat de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Transitie-
fonds landelijk gebied en natuur oorspronkelijk voorzien was op 
Prinsjesdag 2023? Waarom is dit uitgesteld naar 1 januari 2024? 

147 Kan de regering uitleggen waarom er een Regieorganisatie 
Realisatie Transitie Landelijk gebied is opgezet? Waarom ligt de 
regie hierover niet bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit? 

148 Hoeveel provincies zijn inmiddels aan de slag met de versnellings-
voorstellen in het kader van de stikstofproblematiek? 

149 Krijgt de Tweede Kamer inzage in de twaalf integrale gebiedspro-
gramma’s voorafgaand aan het vaststellen hiervan op 1 juli 2023? 
Zo ja, wanneer zal dit zijn? 

150 Op welke wijze kunnen provincies nog voor instelling van het 
Transitiefonds – aanvullend op het budget Specifieke uitkering – 
aanspraak maken op middelen voor de uitvoering van goedge-
keurde gebiedsplannen zodat geen tijd verloren gaat? 

151 Bij de implementatie van de structurele aanpak stikstof is 
geconstateerd dat er zowel sprake is van vertraging als van 
tegenvallende prognoses, wanneer valt er een nieuwe Kwartaal-
rapportage Implementatie bronmaatregelen te verwachten? 

152 Wat is het aandeel stikstofgevoelige natuur wat op dit moment en 
(naar verwachting) eind 2023 onder de (recent in internationaal 
verband aangescherpte) Kaderrichtlijn Water (KDW) ligt? 

153 Is bekend welk deel van de PAS-melders zijn capaciteit nog uit zal 
breiden nadat de activiteiten zijn gelegaliseerd? Zo ja, wat is de 
omvang hiervan? 

154 Hoeveel groter wordt de stikstofreductieopgave voor de landbouw, 
als alle PAS-meldingen gelegaliseerd zijn? 

155 Hoe wordt gegarandeerd dat, gegeven de vertraging en tegenval-
lende prognoses van de structurele aanpak, de stikstofruimte die 
met de 250 miljoen euro wordt gecreëerd voor legalisatie van de 
PAS-melders, niet prioritair noodzakelijk is voor de (meest 
kwetsbare) natuur? 

156 Wordt er bij de toetsing van de gebiedsplannen door de Ecologi-
sche Autoriteit, zoals beschreven op pagina negen van de memorie 
van toelichting, ook gebruik gemaakt van data uit de Nationale 
databank Flora en Fauna (FenF) en de meetnetten in het netwerk 
ecologische monitoring? Zo nee, waarom niet? Wat ontbreekt er 
aan wetenschappelijke autoriteit van de Nationale databank FenF? 

157 Wat is het aandeel «zeer urgente» stikstofgevoelige natuur wat op 
dit moment en (naar verwachting) eind 2023 onder de, recent in 
internationaal verband aangescherpte, Kritische Depositie Waarde 
(KDW) ligt? 
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158 Welke maatregelen zullen er genomen worden ter compensatie 
van de tegenvallende uitkomsten van de structurele aanpak 
stikstof? 

159 Welke stappen worden genomen in het aanscherpen en verduide-
lijken van het beleid en het instrumentarium van toestemmingver-
lening? 

160 Wat wordt bedoeld met «bij de implementatie is inmiddels wel 
geconstateerd dat er zowel sprake is van vertraging als van 
tegenvallende prognoses»? Op welke constateringen en op welke 
prognoses wordt hier gedoeld? 

161 Hoeveel PAS (Programma Aanpak Stikstof)-melders wachten 
momenteel nog op legalisatie en hoeveel PAS-melders zijn 
inmiddels – per provincie – al gelegaliseerd? In hoeveel gevallen is 
hierbij sprake van een agrarische onderneming? 

162 Kan de regering bevestigen dat voor de definitie van PAS-melders 
de regering nog steeds de definitie gebruikt conform de motie van 
de leden Bisschop, Harbers en Geurts, te weten: inclusief interim-
mers en vrijgestelden (Kamerstuk 35 600, nr. 42)? 

163 Welke berekening ligt onder het beschikbaar stellen van 
250 miljoen euro voor het legaliseren van PAS-melders? 

164 Wat als het budget voor het legaliseren van PAS-melders ontoerei-
kend blijkt? 

165 Welke eisen en waarborgen zijn er om te garanderen dat provin-
cies gebiedsplannen indienen die tegelijkertijd de integrale 
uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en water aanpak-
ken? Welke rol heeft de Ecologische Autoriteit hierin? 

166 Klopt het dat afspraken over digitale sequentie-informatie mogelijk 
ook onder het VN-Biodiversiteitsverdrag gaan vallen? 

167 Wat is de status van de onderhandelingen over digitale sequentie-
informatie en welk standpunt nemen Nederland en de Europese 
Unie daarop in? 

168 Is er op dit moment inzicht in de gevolgen en impact van het al dan 
niet opnemen van digitale sequentie-informatie in het 
VN-Biodiversiteitsverdrag, bijvoorbeeld rond de gevolgen voor 
wereldwijd (bio)technologisch onderzoek of het uitwisselen van 
informatie over pathogenen tijdens een pandemie? 

169 Kan de regering inzicht geven in jaarlijkse cijfers en indicatoren 
rond Access and Benefit Sharing vanuit het Nagoya Protocol dat 
onderdeel vormt van het VN-Biodiversiteitsverdrag? 

170 Kan de regering inzicht geven in de meest recente evaluatie van 
het Nagoya Protocol dat onderdeel vormt van het 
VN-Biodiversiteitsverdrag? 

171 Welke gebieden worden bedoeld met «beschermde gebieden» op 
pagina tien van de memorie van toelichting? Gaat dit over de 
N2000-gebieden, de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-gebieden of 
beide? 

172 Wat is precies het nieuwe vereiste? Is het niet zo dat verslechtering 
van habitattypen, leefgebieden en soorten in de Vogel- en 
Habitatrichtlijn sinds het vaststellen van de Habitatrichtlijn al niet 
meer mocht? 

173 Welke gelden uit welke delen van de begroting van het Ministerie 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden geheel of deels 
besteed aan internationale biodiversiteit? Hoe verhoudt dit zich tot 
uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking? 

174 Gaat u de Nederlandse KDW updaten naar de nieuwe interna-
tionale inzichten? Zo ja, wanneer zal dit gebeuren? 
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175 Hoe worden de (boeren)bedrijven, non-gouvernementele 
organisaties (NGOs) en overige organisaties geselecteerd die «mee 
mogen doen» met de gebiedsprocessen in het kader van het 
NPLG? 

176 Wanneer is de regering van plan het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN) afgerond te hebben? 

177 Op welke momenten en op welke manier worden natuurorganisa-
ties betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van de 
Nederlandse nationale biodiversiteitsstrategie en actieplan? 

178 Op welke momenten en op welke manier worden natuurorganisa-
ties betrokken bij de totstandkoming en ontwikkeling van het 
nationaal natuurherstelplan in het kader van de EU-verordening 
natuurherstel? 

179 Welke stappen gaat de regering ondernemen om ervoor te zorgen 
dat de Ecologische Autoriteit zich niet alleen richt op stikstofgevoe-
lige natuur, maar zo snel als mogelijk ook op de bredere staat van 
de natuur? 

180 Hoe groot is het areaal bestaande Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
grond en hoeveel areaal moet hiervoor nog worden aangewezen 
per provincie? 

181 Wat bedoelt de regering met «een sterkere vertaling van de 
Europese en internationale afspraken waaraan we ons gecommit-
teerd hebben naar de uitvoering van het nationale natuurbeleid»? 

182 Is de regering voornemens af te stappen van een landelijke 
wildlijst zoals deze nu bestaat? 

183 Welke stappen zijn de afgelopen twee jaar precies genomen in het 
kader van de Agenda Natuurinclusief? 

184 Wordt gas en elektriciteit uit mestvergisters als duurzaam gezien, 
ook als het voer van de dieren die de mest produceren, niet 
duurzaam is? Of geldt hier een ketenverantwoordelijkheid? 

185 Zijn inmiddels alle uitvoeringsagenda’s gereed ten behoeve van 
het Natuur en milieubeleidsplan 2020–2030 Caribisch Nederland? 

186 Gaat de op de eerste alinea onderaan genoemde monitoring ook 
over monitoring van doelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR)? 
Kunnen er ook conclusies getrokken worden over de effecten van 
recreatief gebruik van de parken op de VHR-soorten en de 
habitatkwaliteit? 

187 Welk deel van het NPLG-budget is bestemd voor de uitvoering van 
het Aanvalsplan Landschapselementen? Uit welke budgetten 
wordt hiervoor nog meer geld gereserveerd? Hoeveel geld is er 
dan in totaal beschikbaar voor de uitvoering? Wat zijn «toegangs-
beperkende besluiten» waarmee het Digitaal Stelsel Omgevings-
wet verder wordt geoptimaliseerd en met actuele informatie wordt 
aangevuld? 

188 Wat is de geografische omvang van een kringloop in de visie en 
definitie van kabinet op kringlooplandbouw? 

189 Welke rol spelen robuuste gewassen en moderne veredelingsme-
thoden of Novel Genomic Techniques in het mede mogelijk maken 
van kringlooplandbouw? 

190 Spelen kweekvlees en precisiefermentatie ook een rol in de omslag 
naar kringlooplandbouw met het daarbij horende verminderde 
gebruik van schaarse grondstoffen en het respect voor dieren? 

191 Is er een tijdspad waarbinnen de kringlooplandbouw de reguliere 
landbouw gaat vervangen? Loopt dit parallel aan de aan de 
opgaven voor stikstof, natuur, klimaat en water of zijn dit trajecten 
die naast elkaar bestaan? 

192 Wat zal de omvang van de internationale veevoerhandel zijn zodra 
de veehouderij is overgestapt op kringlooplandbouw? 
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193 Welk aandeel van landbouwbedrijven, uitgesplitst naar sector, 
voldoet aan de definitie van het begrip kringlooplandbouw, onder 
het kopje «een toekomstbestendige landbouwsector»? 

194 Op welke momenten wordt de Kamer betrokken bij de opstelling 
van het Integrale Nationale Energie- en Klimaatplan (INEK)? 

195 Welke veld- en ketenpartijen worden betrokken bij de uitwerking 
van het INEK tot en met eind 2023? Zitten daar ook vertegenwoor-
digers vanuit sleuteltechnologieën bij? 

196 Welke (sleutel)technologieën en innovaties ziet de regering als 
onderdeel van de wijze waarop Nederland gaat bijdragen aan de 
Europese ambitie om in 2035 op EU-niveau klimaatneutraal te zijn 
voor landbouw en landgebruik? 

197 Van welke indicatoren wordt gebruik gemaakt als gesteld wordt dat 
er een omslag naar kringlooplandbouw gemaakt moet worden? 

198 Welke juridische middelen zijn er om de niet-vrijblijvende bijdrage 
van de ketenpartijen af te dwingen 

199 Aan welke orde van grootte wordt gedacht bij een niet-
vrijblijvende bijdrage van de keten-partijen? Kan de bijdrage ook 
bestaan uit iets anders dan geld? 

200 Op welke manier zal worden gemeten of in februari 2023 de acties 
voor het verstevigen van de positie van de boer in de keten 
voldoende zijn verbeterd? Welke maatstaven worden hierbij 
gehanteerd? 

201 Welke mogelijke wettelijke verplichtingen voor verduurzaming van 
ketenpartijen overweegt de regering? 

202 Welke innovaties komen in aanmerking voor de Subsidiemodules 
brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen 
(Sbv)? 

203 In hoeverre houdt de Sbv ook rekening met vermindering van de 
negatieve invloed op de waterkwaliteit en verdroging door 
landbouw? 

204 In hoeverre worden duurzaamheidsafspraken, die binnen de 
grenzen van mededingingswetgeving mogelijk zijn, meegenomen 
in de uitwerking van de niet-vrijblijvende bijdrage van 
ketenpartijen? 

205 Welk juridisch bindend instrumentarium acht de regering denkbaar 
en/of voorhanden om wettelijke verplichtingen uit te werken zodat 
de positie van de boer in de keten wordt verbeterd en duurzaam-
heidsinspanningen van de ketenpartijen daadwerkelijk worden 
waargemaakt? Kan de regering hierbij een overzicht van beschik-
bare wet- en regelgeving geven? 

206 Hoeveel bedrijven nemen deel aan de Subsidiemodules bronge-
richte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) en 
kan de regering een uitsplitsing maken per diergroep? 

207 Wat is de verwachte planning voor het opstellen van een bindend 
juridisch instrumentarium, inclusief wettelijke verplichtingen, in 
het geval dat acties van de keten in de praktijk onvoldoende 
opleveren? Kan de regering met een voorbeeld uitleggen wat dit 
instrumentarium mogelijk in zou kunnen houden? 

208 Hoe wordt in het kader van «de niet-vrijblijvende bijdrage» van de 
ketenpartijen beoordeeld of de acties in de praktijk onvoldoende 
opleveren, de positie van de boer niet verbetert en de duurzaam-
heidinspanningen van de ketenpartijen achterblijven? 

209 Wat is de relatie tussen de niet-vrijblijvende bijdragen van 
ketenpartijen en de provinciale gebiedsplannen? Kan de regering 
dit met een voorbeeld toelichten? 

210 Wat betekent «het zorgdragen voor een in ecologisch, maatschap-
pelijk en economisch opzicht verantwoord functionerende landen 
tuinbouw en voedselsector.»? Kan de regering dit definiëren en 
toelichten met een voorbeeld? 
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211 Welke rol spelen plantaardige eiwitten of andere alternatieven 
zoals kweekvlees of precisiefermentatie in het verbeteren van 
dierenwelzijn, het vergroten van de diergezondheid en de 
vermindering van verspreiding van zoönosen en antibioticage-
bruik? 

212 Hoe ziet het tijdspad richting de vorming van het convenant «Naar 
een dierwaardige veehouderij» er precies uit? 

213 Waarom is er budget voor de Landelijke Beëindigingsregeling 
Veehouderij van de jaren 2022 en 2023 doorgeschoven naar 2024? 

214 Doen er ook veehouderijen mee aan de huidige vrijwillige 
uitkoopregelingen waarvan het bedrijfshoofd binnen de komende 
acht jaar met pensioen zou gaan en geen opvolger heeft? Zo ja, om 
welk percentage van de deelnemers gaat dat? Indien de regering 
deze cijfers niet heeft, wil de regering dit onderzoeken? 

215 Welk bedrag is gemiddeld geboden voor de uitkoop van een 
veehouderij bij de lopende en reeds gesloten vrijwillige regelingen 
in het kader van de stikstofaanpak? Kan de regering dit uitsplitsen 
naar de intensieve- en extensieve melkveehouderij, vleesveehou-
derij, pluimveehouderij, varkenshouderij, geitenhouderij en 
overige? 

216 Welk deel van de marktwaarde van een veehouderij zou de 
overheid moeten betalen ter compensatie wanneer wordt besloten 
de natuurvergunning van het bedrijf in te trekken? 

217 Welk deel van de marktwaarde van een veehouderij zou de 
overheid moeten betalen ter compensatie wanneer er wordt 
besloten om het bedrijf te onteigenen? 

218 Wat is de stand van zaken rondom de invulling van de open norm 
voor het klimaat in varkensstallen? 

219 Wanneer zal de NVWA beginnen met het handhaven van de 
ingevulde open norm voor het klimaat in varkensstallen? 

220 Kan de regering een overzicht geven van de open normen die 
ingevuld gaan worden? 

221 Hoe controleert de NVWA op de naleving van artikel 1.6 lid 3 
Besluit houders van dieren bij kalveriglo’s? 

222 Controleert de NVWA de Temperature Humidity Index (THI) in 
kalveriglo’s bij inspecties van veebedrijven met kalveriglo’s? 

223 Welke overtredingen heeft de NVWA de afgelopen vijf jaar 
vastgesteld met betrekking tot hittestress van één of meerdere 
kalveren in kalveriglo’s? 

224 Wat is het beleid van de NVWA met betrekking tot invulling van de 
open norm artikel 1.6 lid 3 Besluit houders van dieren ten aanzien 
van kalveriglo’s? 

225 Wat is het maximaal aantal varkens dat mag worden vervoerd in 
één vrachtwagen en hoeveel ruimte is er dan beschikbaar per dier? 

226 Wat is het maximaal aantal kippen dat mag worden vervoerd in 
één vrachtwagen en hoeveel ruimte is er dan beschikbaar per dier? 

227 Wat is het maximaal aantal koeien dat mag worden vervoerd in 
één vrachtwagen en hoeveel ruimte is er dan beschikbaar per dier? 

228 Hoeveel bedrijven nemen deel aan de Landelijke beëindigingsrege-
ling veehouderijlocaties (Lbv) en kan de regering een uitsplitsing 
maken per diergroep? 

229 Welke maatregelen met betrekking tot de rol en verantwoordelijk-
heid van de dierhouder zijn voorzien om de fysieke en mentale 
gezondheid van gezelschapsdieren te verbeteren? 

230 Kan de regering aangeven op welke manier een verbod op 
tentoonstellingen van dieren met ernstige gebreken bijdraagt aan 
het voorkomen van dierenleed? 

231 Kan de regering aangeven hoeveel kortsnuitige honden er jaarlijks 
in Nederland gefokt, geïmporteerd en/of verhandeld worden? 
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232 Kan de regering aangeven hoeveel stamboomcertificaten de Raad 
van Beheer heeft afgegeven voor honden die niet voldoen aan de 
Nederlandse regelgeving voor de lengte van de snuit? 

233 Welke maatregelen heeft de regering om het oneigenlijk afgeven 
van stamboomcertificaten door de Raad van Beheer te doen 
stoppen? 

234 Welke alternatieve organisaties (zoals bijvoorbeeld FairDog) zijn er 
die mogelijk de bevoegdheid kunnen krijgen eveneens stamboom-
certificaten uit te geven? 

235 Kan de regering een overzicht geven van de ernstige gebreken bij 
gezelschapsdieren waar het beleid zich specifiek op richt? 

236 Kan de regering een overzicht geven van de bijtincidenten per 
soort dier? 

237 Kan de regering een schatting geven van de maatschappelijke 
kosten die deze bijtincidenten met zich meebrengen? 

238 Welke vertegenwoordigers van diersectoren, ketenpartijen en 
maatschappelijke organisaties en welke deskundigen zijn 
betrokken bij de gesprekken over het convenant Dierwaardige 
Veehouderij? 

239 Kan de regering aangeven hoeveel rechtszaken er zijn aangespan-
nen naar aanleiding van bijtincidenten (zowel publiek als privaat)? 
In hoeveel procent volgt er daadwerkelijk vervolging? 

240 Kan de regering aangeven welke straf er gemiddeld voor de 
eigenaar van de hond op volgt? 

241 Kan de regering concreet aangeven door middel van welke 
maatregelen het beleid het gedrag van de houder gaat 
beïnvloeden? 

242 Kan de regering kwantificeren in welke mate dierenwelzijn gaat 
toenemen als gevolg van het voorgenomen beleid? 

243 Kan de regering aangeven welk deel van het landoppervlak van 
Nederland wordt aangewend voor de veehouderij, zoals voor 
stallen, voor de teelt van veevoer en van weidegronden? Evenals 
welk deel van het oppervlak aan akkers en graslanden wordt 
aangewend voor de veehouderij? Kan de regering hiervan de 
berekening (de optelsom van de verschillende delen) met de 
Kamer delen? 

244 Klopt het dat de voorgenomen tegemoetkomingsregeling voor de 
afbouw van de derogatie nog niet is opgenomen in deze begro-
ting? Waarom niet? 

245 Welke voortgang zit er momenteel in de mogelijkheid van 
vaccinatie tegen vogelgriep? 

246 Hoe bepaalt de regering waar welke doelen op het gebied van 
waterkwaliteit niet worden gehaald? Kan daarbij onderscheid 
gemaakt worden per emissiefactor, zodat het aandeel per sector 
kan worden onderscheiden? 

247 Hoe monitort de regering momenteel de aanpak van mestfraude? 
Wordt de Kamer hierover periodiek geïnformeerd? Zo ja, op welke 
wijze gebeurt dit? 

248 Klopt het dat de voorgenomen modernisering van de regelgeving 
rond genetische modificatie en in het bijzonder Novel Genomic 
Techniques door de Europese Commissie in 2023 ontbreekt in het 
overzicht van ontwikkelingen in het Europees en internationaal 
kader? 

249 Wat gebeurt er met de quota van vissers die worden uitgekocht? 
250 Waarom gaan de liquiditeits- en stilligregeling pas eind 2022 of 

begin 2023 tot uitvoering komen? 
251 Welke externe partijen, anders dan de overheden, zijn er betrokken 

bij het vormgeven van de visie op voedselwinning uit de Noordzee 
en grote wateren? 
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252 Op welke wijze kunnen externe partijen deelnemen aan de 
vormgeving van de visie voedselwinning uit de Noordzee en grote 
wateren? 

253 Klopt het dat het stimuleren van de kennis en innovatie rond 
duurzame, alternatieve eiwitbronnen uit bijvoorbeeld kweekvlees 
of precisiefermentatie volledig ontbreekt in de paragraaf rond 
kennis en innovatie? 

254 Klopt het dat er geen budget is vrijgemaakt voor de uitwerking en 
implementatie van de Nationale Eiwitstrategie, die voor later in 
2022 en doorlopend in 2023 op de rol staat, ondanks de ambitieuze 
doelstellingen die dit programma heeft? Hoe wenst de regering 
indien dat waar is deze strategie dan verder te brengen? 

255 Komen innovatieve projecten op alternatieve eiwitbronnen zoals 
kweekvlees of precisiefermentatie ook in aanmerking voor 
financiering vanuit het Nationaal Groeifonds? 

256 Kan de regering het aantal dieren dat in 2021 onbedwelmd is 
geslacht, onderverdelen per diersoort? 

257 Kan de regering het aantal onbedwelmd aangesneden dieren in 
2021 uitsplitsen naar het aantal dieren dat direct na het aansnijden 
een bedwelming kreeg, het aantal dieren dat kort voor het 
verstrijken van de 40 seconden een bedwelming kreeg, het aantal 
dieren dat op aanwijzing van de NVWA een bedwelming kreeg en 
het aantal dieren dat geen bedwelming kreeg omdat ze binnen 40 
seconden na het aansnijden het bewustzijn hadden verloren? Kan 
de regering hierbij onderscheid maken tussen de verschillende 
diersoorten? 

258 Hoeveel aangekondigde NVWA-inspecties zijn uitgevoerd op 
reptiel- en vogelbeurzen in 2021 en 2022? 

259 Hoeveel onaangekondigde NVWA-inspecties zijn uitgevoerd op 
reptiel- en vogelbeurzen in 2021 en 2022? 

260 Hoeveel meldingen van misstanden werden er tussen 7 oktober 
2021 en heden bij de LID gedaan rondom de handel in en 
huisvesting van exotische dieren? 

261 Welke meldingen over misstanden hebben de NVWA en de LID bij 
het Dolfinarium Harderwijk geconstateerd? 

262 Kan de regering de notulen naar de Kamer sturen of verslaggeven 
van de Chief Veterinary Officer (CVO)-bijeenkomst in december 
2021, waar de Nederlandse CVO een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op beurzen van in het wild gevangen dieren van 
buiten Europa geagendeerd heeft? 

263 Welke voorbeelden zijn er van de versterking van de basis van de 
NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)-organisatie door 
middel van innovatie van toezicht? Welke innovaties dragen 
hieraan bij? 

264 Hoeveel dieren zijn er, uitgesplitst per diersoort, onbedwelmd 
geslacht tijdens het offerfeest in 2022? 

265 Hoeveel dieren zijn er, uitgesplitst per diersoort, geslacht met 
voorafgaande bedwelming tijdens het offerfeest in 2022? 

266 Kan de regering het aantal onbedwelmd aangesneden dieren 
tijdens het offerfeest in 2022 per diersoort uitsplitsen naar het 
aantal dieren dat direct na het aansnijden een bedwelming kreeg, 
het aantal dieren dat kort voor het verstrijken van de 40 seconden 
een bedwelming kreeg, het aantal dieren dat geen bedwelming 
kreeg omdat ze binnen 40 seconden na het aansnijden het 
bewustzijn hadden verloren en het aantal dieren dat werd 
nabedwelmd op aanwijzing van de NVWA? 

267 Hoeveel gevallen van illegaal onverdoofde slachtingen zijn ontdekt 
in 2022? 

268 Hoeveel dieren zijn er in 2021 gedood bij verzamelplaatsen en 
hoeveel daarvan zijn afgevoerd naar Rendac? 
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269 Hoeveel dieren zijn er in 2021 levend aangetroffen tussen de 
kadavers die bij Rendac waren aangeboden voor destructie? 

270 Kan de regering concreet aangeven wat wordt verstaan onder 
innovatief toezicht? 

271 Kan de regering aangeven welk deel van het beschikbare budget 
voor de NVWA wordt ingezet op het toetsen van het gedrag van 
fokkers en houders van gezelschapsdieren? 

272 Kan de regering aangeven hoeveel fokkers in 2022 zijn aangespro-
ken op het fokken en/of verhandelen van honden met een te korte 
snuit? 

273 Voor welke activiteiten staat een kostenpost begroot in de jaren 
2023, 2024 en 2025 voor de stikstofcommissie Hordijk? 

274 Waarom wordt budget uit de stikstofreserve gebruikt voor de 
uitvoeringskosten van het GLB? Waarom wordt dit niet aan het 
stikstofbeleid besteed? Is er geen andere post waaruit de uitvoe-
ring van het GLB bekostigd kan worden? 

275 Waarom stelt de regering een kasschuif voor ten aanzien van de 
uitgave Lbv voor de jaren 2022 en 2023? Verwacht de regering in 
2023 geen deelnemers voor de regeling? Kan de regering hier een 
toelichting op geven? 

276 Hoeveel van het budget voor regelingen in het kader van vrijwillige 
opkoop van veehouderijlocaties is reeds uitgegeven en hoeveel 
locaties hebben hier gebruik van gemaakt? Kan de regering dit 
toespitsen per regeling? 

277 Wat wordt allemaal betaald uit de Sbv? 
278 Klopt het dat voor de uitvoeringskosten van het GLB cumulatief 

159 miljoen euro wordt overgeheveld van de Aanvullende Post 
(reserve stikstof) naar de begroting van het Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Is dit GLB-geld? Wat is de 
aanvullende post en hoe wordt dit aangewend? 

279 Wat is precies de legalisatie-opgave voor PAS-melders? Gaat dat 
ook over natuurherstel of alleen over de benodigde stikstofruimte 
op papier? 

280 Hoe is het budget van 35 miljoen euro onderverdeeld over de 
doelstellingen uit het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch 
Nederland (NMBP)? 

281 Wat is de staat van instandhouding en kwaliteit van het koraal van 
Caribisch Nederland? 

282 Is er sprake van verslechtering van de natuurkwaliteit van het 
koraal van Caribisch Nederland? 

283 Op welke termijn is verslechtering van de natuurkwaliteit van het 
koraal van Caribisch Nederland onomkeerbaar? 

284 Hoeveel bedrijven hebben in de afgelopen jaren gebruik gemaakt 
van de Borgstelling Landbouwkredieten (BL)? Kan de regering 
voorbeelden geven van innovaties die uit deze borgstelling zijn 
gefinancierd? 

285 Is er bij de garantie voor natuurgebieden en landschappen ook een 
risicoregeling of garantstelling voor het geval resultaten van 
natuurbeheer en natuurherstel tegengevallen? 

286 Hoeveel subsidie uit de Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw 
(OVK) is er over het lopende jaar 2022 verstrekt? 

287 Welke rol in het nieuw geformuleerde voedselbeleid voor 2022 is 
er voor alternatieve eiwitbronnen en de Nationale Eiwitstrategie, 
via bijvoorbeeld kweekvlees of precisiefermentatie? 

288 Kan de regering een overzicht geven van de uitvoering van de 
maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij? 
Hoeveel nertsenbedrijven zijn gesloten en hoeveel verschillende 
adressen betrof het hier (doelend op onderscheid tussen bedrijf en 
sub-vestigingen)? Welk bedrag is hiermee gemoeid? 
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289 Hoe is het stimuleren van emissiearm veevoer volgens de regering 
te rijmen met de kringlooplandbouwvisie, waarin geen voer meer 
wordt gebruikt van gronden die ook ingezet hadden kunnen 
worden voor gewassen voor menselijke consumptie? 

290 Kan de regering een uitputtend overzicht geven van wat de 
«diverse subsidies voor projecten intensieve veehouderij» precies 
omhelzen? 

291 Worden bij deelname aan de verschillende stoppersregelingen ook 
dierrechten afgeroomd/uit de markt genomen? Zo ja hoeveel 
dierrechten verwacht de regering hiermee per diercategorie uit de 
markt te nemen? 

292 Hoe gaat de regering het doel halen dat in 2030 alle landbouwbo-
dems duurzaam worden beheerd met een steeds kleiner budget, 
aangezien het Nationaal Programma Landbouwbodems (NLP) tot 
nu toe niet aantoonbaar heeft geleid tot duurzamer beheer van 
landbouwbodems? 

293 Waarop is de 0,6 miljoen euro voor plantgezondheid gebaseerd? 
294 Kan de regering de verdeling specificeren van de subsidieregeling 

kunstmestvervanging en mestverwerking? Hoeveel wordt 
uitgegeven aan kunstmestvervanging en hoeveel aan mestverwer-
king? 

295 Waarom is gekozen maar een deel van de beschikbare middelen 
voor de waterbassins mest door te schuiven naar een later jaar? 
Wat gebeurt met het overige geld? 

296 Kan nader inzicht worden geboden in hoe het gealloceerde bedrag 
voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn precies is opgebouwd 
en hoe en waaraan de gelden precies besteed gaan worden? 

297 Hoeveel dieren zijn er, uitgesplitst per diersoort, sinds januari 2021 
omgekomen bij stalbranden? 

298 Wat is de stand van zaken rondom het Expertisecentrum voor 
hoog-risicohonden? 

299 Wanneer verwacht de regering het realtime Vervoersbedrijf 
Dierlijke Meststoffen (rVDM) in te voeren? Waarom laat de 
invoering hiervan zo lang op zich wachten? 

300 Kan de regering het budget van 1 miljoen euro ter bevordering van 
het welzijn van landbouwhuisdieren nader specificeren? Wat wordt 
hiermee betaald, aan wie en welke maatregelen is de regering 
voornemens uit dit budget te financieren om de brandveiligheid 
van stallen te bevorderen? 

301 Welke projecten worden precies gefinancierd met het resterende 
deel van het budget voor de sociaal economische positie van 
boeren? 

302 Hoeveel vleeskuikens of ouderdieren zijn er sinds september 2021 
vergast wegens vogelgriepuitbraken in de pluimveehouderij? 

303 Hoeveel leghennen of ouderdieren zijn er sinds september 2021 
vergast wegens vogelgriepuitbraken in de pluimveehouderij? 

304 Hoeveel eenden zijn er sinds september 2021 vergast wegens 
vogelgriepuitbraken in de pluimveehouderij? 

305 Hoeveel kalkoenen zijn er sinds september 2021 vergast wegens 
vogelgriepuitbraken in de pluimveehouderij? 

306 Bij hoeveel zoogdieren is besmetting met het vogelgriepvirus 
vastgesteld sinds september 2021 en om welke diersoorten ging 
dit? 

307 Bij hoeveel zoogdieren is een mutatie van het vogelgriepvirusge-
constateerd sinds september 2021 en om welke diersoorten ging 
dit? 
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308 Waar zullen de middelen, van 2,6 miljoen euro, voor het Pro-
gramma Internationale Agroketens (PIA), bedoeld voor het 
versterken van de internationale positie van de Nederlandse agro- 
en foodsector, concreet aan worden uitgegeven en wat zijn hierbij 
de doelstellingen? 

309 Op welke manier kan de regering kansrijke innovaties vanuit het 
Transitieprogramma Proefdiervrije Innovatie (TPI) verder 
ondersteunen? 

310 Welke subsidies zijn er beschikbaar voor kansrijke innovaties 
vanuit het TPI? 

312 Op welke manier wordt de 4,3 miljoen euro besteed die gereser-
veerd is voor het in beslag of in bewaring nemen van dieren om 
redenen van dierenwelzijn? 

313 Klopt het dat de regering geen budget heeft begroot voor het 
landelijk verplichten van het chippen voor katten? 

314 Kan de regering de evaluatie van het gehele het stelsel van 
proefdieronderzoek met de Kamer delen? 

315 Hoeveel kangoeroevlees is er vanuit Australië geïmporteerd in 
2021 en 2022? 

316 Hoeveel kangoeroevlees, wat in 2021 en 2022 uit Australië is 
geïmporteerd, was bestemd voor de Nederlandse markt en 
hoeveel is doorgevoerd naar andere landen? 

317 Hoe vaak heeft de NVWA in 2021 en 2022 partijen kangoeroe- en 
andere exotische wildproducten bemonsterd en geanalyseerd op 
de aanwezigheid van pathogenen, opgesplitst per diersoort? 

318 Hoe vaak, opgesplitst per diersoort, heeft de NVWA in 2021 en 
2022 partijen kangoeroe- en andere exotische wildproducten 
bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van 
pathogenen? 

319 Bij hoeveel procent en bij welke diersoort van het geanalyseerde 
kangoeroe- en andere exotische wildproducten werd E-coli 
aangetroffen? 

320 Zijn er middelen vrijgemaakt voor de doelstelling van 50 procent 
plantaardige consumptie in 2030 en/of de Nationale Eiwitstrategie 
(NES)? Zo ja, welke? 

321 Zijn de middelen gericht op «duurzaam voedsel en reststromen» 
bestemd voor het beïnvloeden van consumptiegedrag? Zo ja, in 
welk mate? 

322 Welke mogelijkheden ziet de regering voor Nederlandse bedrijven, 
zoals boeren, verwerkers, en eindaanbieders, om de 
maatschappelijke- en economische impact van hun producten én 
kennis maximaal, mondiaal, te laten neerslaan en renderen? 

323 Welke inzet wilt de regering plegen, conform het Europese 
Eiwitplan en de Nederlandse Eiwitstrategie, om Nederland én 
andere regio’s in de wereld meer eiwit-zelfvoorzienend te worden? 
Wil de regering bijvoorbeeld de inzichten uit de Green Deal 
Eiwitrijke Gewassen delen Nederlandse partijen met technologi-
sche oplossingen voor lokale eiwitverwerking, zoals Tempeh Today 
en Schouten Europe, stimuleren? 

324 Op welke manier besteden Nederlandse ambassades en land-
bouwraden in 2023 aandacht aan het ontwikkelen, produceren en 
exporteren van nieuwe duurzame en/of plantaardige eiwitbronnen 
op de wereldmarkt? 

325 Welke ambassades en landbouwraden spelen een rol bij het 
bevorderen van duurzame en plantaardige eiwitten van Neder-
landse boeren en producenten conform het Internationaal 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant? 
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326 Welke middelen zijn er binnen de begroting beschikbaar voor het 
nationaal en internationaal opschalen van innovatieve, Neder-
landse technologieën voor de teelt en verwerking van niet-dierlijke 
eiwitbronnen voor voedseltoepassingen, bijvoorbeeld ter 
bevordering van veredeling van peulvruchten voor opbrengstver-
hoging, betere verwerking en sensorische eigenschappen, 
fermentatie productie van niet-dierlijke eiwitten, energiezuinige en 
oplosmiddelvrije verrijking van eiwitten? 

327 Is er bij het College voor de toelating van gewasbeschermingsmid-
delen en biociden (Ctgb) ruimte voor meerjarige monitoring van 
effecten in het veld na toelating? Kan de regering toelichten waar 
die ruimte precies uit bestaat? 

328 Welk beleid en welke doelstellingen worden hierbij voorzien als het 
gaat om de positie van de Nationale Parken? 

329 Hoe komt het bereiken van «brede welvaart» tot uiting in het 
beleid, anders dan het in de algemene inleiding van gebiedsgericht 
werken als een verantwoordelijkheid opnemen? Welke concrete 
acties worden hierop genomen? Wat doen we extra, wat niet 
meer? 

330 Kan de regering voor elke deelsector van de landbouw (melkvee, 
pluimvee, akkerbouw, sierteelt, tuinbouw, et cetera) aangeven wat 
de bijdrage is aan de maatschappelijke welvaart (volgens het breed 
welvaartsbegrip)? 

331 Kan de regering over de gehele LNV-begroting aangeven welke rol 
en verantwoordelijkheden bij de Minister van LNV en welke bij de 
Minister voor Natuur en Stikstof liggen? Kan de regering dit 
uitsplitsen per deelonderwerp? 

332 Waarom staat het NPLG niet onder het kopje «regisseren»? 
333 Is het legalisatieprogramma PAS-melders wettelijk getoetst, en zo 

ja wat was het oordeel? Zo nee, waarom niet? 
334 Wat zijn de precieze criteria voor «no-regret» maatregelen? 
335 Hoe wordt draagvlak in de regio gedefinieerd? En over welke 

groepen gaat dit? 
336 Is er bij de Regeling versneld natuurherstel ook ruimte om de 

effectiviteit van het natuurherstel in beeld te brengen? Wordt 
hierbij dan gekeken naar genomen maatregelen of ook naar 
effecten van die maatregelen? 

337 Is er enig zicht op de effectiviteit van de beschreven maatregelen in 
de eerste en de tweede tranche zoals genoemd: het verwijderen 
van opslag, toevoegen van steenmeel, hydrologische maatregelen, 
begrazing, plaggen en chopperen? 

338 Worden de bestedingen van het Aanvalsplan grutto ingezet in 
volgorde van de aanbevelingen van dit plan? Te weten: eerst 
waterpeil en inrichting en predatiebestrijding als sluitpost? 

339 Is de geraamde 6,4 miljoen euro voldoende om uitvoering te geven 
aan de motie-Bromet/Thijssen (Kamerstuk 35 925 XIV, nr. 47) om 
de effecten van natuurherstel als meetdoel toe te voegen aan het 
Netwerk Ecologische Monitoring? 

340 Zijn de overige stelselactiviteiten ook ingericht op verbetering van 
nationaal, provinciaal en gebiedsgericht natuurbeleid? 

341 Waarom valt het verbeteren van het rekeninstrument Aerius onder 
de post vermaatschappelijking natuur en biodiversiteit? 

342 Valt onder «Overige stelsel activiteiten in 2023» ook het pro-
gramma om informatievoorziening op te zetten? Wordt hierbij ook 
de monitoring en registratie van landschapselementen meegeno-
men en de Europese Landschapsconventie (Verdrag van Florence)? 

343 Valt onder «Overige stelsel activiteiten» in 2023 ook het pro-
gramma om informatievoorziening op te zetten? Wordt hierbij ook 
de monitoring en registratie van landschapselementen meegeno-
men en de Europese Landschapsconventie (Verdrag van Florence)? 
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344 Kunnen genoemde budgetten voor Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) ook worden uitbesteed aan maatschappelijke 
partijen? 

345 Valt hieronder ook het stuk monitoring (en dus registratie) van alle 
landschapselementen? Dus ook de landschapselementen die niet 
onder de subsidies van het GLB (gaan) vallen? 

346 Klopt het dat Nederland de komende jaren het natuurareaal fors 
moet uitbreiden om aan de Europese eisen te voldoen? Om welk 
soort gebieden gaat dat dan en om hoeveel hectare? 

347 Hoeveel budget is er in 2023 in totaal beschikbaar voor aanleg, 
beheer en onderhoud van landschapselementen? 

348 In hoeverre is het voor agrarische ondernemers mogelijk om op de 
aangescherpte bufferstroken waar niet bemest en bespoten mag 
worden landschapselementen te realiseren? 

349 Waarop is het bedrag van 5,8 miljoen euro voor natuurbeleid en 
-beheer gebaseerd? 

350 Is 5,8 miljoen euro voldoende om de bestaande en toekomstige 
natuur te beheren en onderhouden? 

351 In hoeverre is het voor agrarische ondernemers mogelijk om op de 
aangescherpte bufferstroken waar niet bemest en bespoten mag 
worden landschapselementen te realiseren? 

352 Op welke manier wordt hier ook voorgesorteerd op de 10% 
groenblauwe dooradering, zoals vastgelegd in het Aanvalsplan 
Landschapselementen? 

353 Hoeveel budget is er in 2023 beschikbaar voor aanleg, beheer en 
onderhoud van landschapselementen? 

354 Kunnen provincies de middelen voor het legalisatieprogramma 
PAS-melders ook inzetten voor verwerven, inrichten en beheren 
van natuur of zijn de middelen uitsluitend bedoeld voor 
stikstofreductie? 

355 Behoort natuuronderwijs, waaronder soortenkennis, ecologie en 
de effecten van stikstof, ook tot het groen onderwijs? 

356 Hoe krijgt soortenkennis, kennis van ecologie, kennis over effecten 
van stikstof een plaats in de «kennisontwikkeling, kennisbenutting 
en kennisverspreiding, nieuwe technologieën (ICT) en educatie 
voor de bijdrage aan de maatschappelijke opgaven op het terrein 
van verduurzaming landbouw en visserij, voedsel, behoud en 
versterking biodiversiteit en natuur, klimaat, water en de economi-
sche concurrentiekracht van de Nederlandse agro- en tuinbouw-
sector», zoals beschreven op pagina 66? 

357 Zijn er bij de 30 partijen die het kennisconvenant hebben onderte-
kend ook kennisorganisaties en natuurorganisaties? 

358 Welk deel van de subsidies en opdrachten vanuit de kennis-, 
innovatie- en onderzoeksinfrastructuur op het terrein van 
landbouw, voedsel en natuur gaat naar alternatieve eiwitbronnen 
zoals kweekvlees en precisiefermentatie? 

359 Hoe belangrijk zijn medicijnresten uit de veehouderij als opko-
mende stof in de watervervuiling? 

360 Hoeveel projecten komen er voort uit het programma «Meer 
kennis met minder dieren«? 

361 Bij hoeveel van de projecten zijn één of meerdere bedrijven 
betrokken en kan de bewindspersoon daarin een opsplitsing 
maken in startups, MKB en grootbedrijf? 

362 Kunnen bedrijven ook zelf inschrijven op de calls van het ZonMw-
programma «Meer kennis met minder dieren«? 
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363 Waarom wordt er budget van de Maatregel Gerichte Aankoop 
doorgeschoven van 2022 naar 2023? Heeft deze vertraging te 
maken met de mogelijke problemen rondom ongeoorloofde 
staatssteun? Kan de regering uitleggen wat de status is van de 2e 
tranche? Heeft deze al voorgelegen bij de Europese Commissie 
(EC)? 

364 Wat wordt precies betaald met «flankerend beleid pelsdierhou-
ders»? 

365 Hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd tijdens het offerfeest 
in 2022 en tot welke sancties of maatregelen heeft dit geleid?
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