
2021D36739 VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit over de Vaststelling van de begrotingsstaten van 
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en 
het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 
35 925 XIV, nr. 2). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Kuiken 

De griffier van de commissie,
Jansma 
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1 Wat is voor u de ondergrens van het aantal hectare in Nederland 
dat voor landbouw beschikbaar moet blijven? 

2 Wat is voor u de ondergrens van het volume van de landbouwpro-
ductie in Nederland? 

3 Kunt u uitgesplitst per jaar aangeven hoeveel geld er in 2020 is 
uitgegeven aan artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken 
en hoeveel er is gereserveerd voor 2021 en 2022? Kunt u aangeven 
waardoor dit verschil komt? 

4 Wat is voor u de ondergrens aan oppervlakte visgrond in het 
Nederlandse gedeelte van de Noordzee dat voor Nederlandse 
vissers beschikbaar moet blijven? 

5 Wanneer verwacht u dat de rechtszaken bij het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven (CBb) met betrekking tot het fosfaatrechten-
stelsel zijn afgerond? 

6 Hoe lang duurt het nog, als de rechtszaken met betrekking tot het 
fosfaatrechtenstelsel bij het CBb zijn afgerond, voordat er een lijst 
komt met initiële beschikkingen zoals omschreven staat in het 
richtsnoer? 

7 Wanneer wordt de goedkeuring van de Europese Commissie voor 
de beleidsregel jongvee en de vrijstellingsregeling zoogkoeien 
naar de Kamer gestuurd? 

8 Wanneer wordt de correspondentie tussen het Ministerie van LNV 
en de Europese Commissie over 
de vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel voor jongvee in de 
zoogkoeienhouderij naar de Kamer gestuurd? 

9 Wanneer worden de stukken die gevraagd werden door de 
Stichting Fosfaatknelgevallen naar de Kamer gestuurd? 

10 Hoeveel herbeschikkingen zijn er verstuurd aan veehouders om de 
intrekking via de beleidsregel jongvee (gedeeltelijk) terug te 
draaien na uitspraak van het vonnis van het CBb in zaak 18/2611 
(ECLI:NL:CBB:2019:139)? Hoeveel extra fosfaatrechten heeft de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toegekend naar 
aanleiding van bovenstaande uitspraak? 

11 Wat is uw uitleg over de onrechtmatige staatssteun in de zaak 
18/2611 (ECLI:NL:CBb:2019:139) onder punt 4.2? Bent u zich ervan 
bewust dat door deze onrechtmatige staatssteun er meer 
fosfaatrechten uitgegeven zijn dan bedoeld en afgesproken is met 
de Europese Commissie, en dat daardoor knelgevallen niet meer 
geholpen konden worden? 

12 Wat is het verschil in reikwijdte en dus ook in de definitie van 
melkvee tussen de Meststoffenwet en de goedkeuringsbeschikking 
fosfaatrechtenstelsel? 

13 Wat is de stand van zaken met betrekking tot het vervolgonderzoek 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar 
de invloed van geitenbedrijven op omwonenden? 

14 Is er zicht op het einde van de «geitenstop»? 
15 Wanneer wordt het wetsvoorstel betreffende het mogelijk maken 

van afromingsvrije lease van fosfaatrechten naar de Kamer 
gestuurd? 

16 Waarom is het wetsvoorstel voor afromingsvrije lease van 
fosfaatrechten nog niet naar de Kamer gestuurd, gelet op de wens 
om het zo snel mogelijk in te voeren? 

17 Kunt u de toestemming van de Europese Commissie (in verband 
met de staatssteunregels) voor de beleidsregel jongvee fosfaat-
rechten naar de Kamer sturen? 

18 Hoeveel bent u aanwezig geweest bij de Raadsvergaderingen in 
Brussel in 2019, 2020, 2021? 
Hoeveel Raadsvergaderingen waren er in totaal in 2019, 2020 en 
2021? 
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19 Hoeveel extra natuur is er in 2020 en 2021 bij gekomen (op land en 
op zee)? Hoeveel hectare natuur is er in Nederland, beschermd en 
onbeschermd? 

20 Hoeveel piekbelasters telt Nederland? Voor welk percentage 
stikstofuitstoot zijn deze piekbelasters verantwoordelijk? 

21 Hoeveel stikstofreductie is bereikt in 2020 en 2021? 
22 Hoeveel boeren die de afgelopen jaren (2019 tot en met 2021) zijn 

gestopt zijn een ander type houderij begonnen, zoals een geiten-, 
eenden- of kalverhouderij? 

23 Hoeveel projecten lopen momenteel waarvoor de afkapgrens van 
25 kilometer wordt gehanteerd voor vergunningverlening? 

24 Wat is de huidige status van het Natuurbeleidsplan Caribisch 
Nederland? 

25 Hoeveel procent van het landbouwareaal voldoet aan mogelijke 
criteria voor uitzonderingen van de huidige plannen om bufferstro-
ken in te zetten in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn? 

26 Hoeveel zou het naar schatting kosten om deelname aan het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer volledig te verplichten? 

27 Wat is de zelfvoorzieningsgraad van de Nederlandse landbouw? 
28 Hoe staat het met de uitvoering van de motie van de leden Sneller 

en de Groot (Kamerstuk 31 532, nr. 246) over inzicht in de mate 
waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een 
duurzaam voedselsysteem? 

29 Welke stappen zijn gezet om de keten beter te betrekken in de 
verduurzaming van de gehele voedselketen? 

30 Welke kosten zijn verbonden aan het niet behalen van de doelen 
uit de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de vertragingen die dat potentieel 
kan opleveren op andere terreinen? 

31 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afspraken over 
landbouw en natuur in het klimaatakkoord? Wat is de stand van 
zaken van de gebiedsprocessen, per provincie? 

32 Hoeveel zou het naar schatting kosten om alle garnalenvisserij op 
de Waddenzee definitief stop te zetten? 

33 Hoeveel hectare bos is er de afgelopen tien jaar bij gekomen of 
verloren gegaan in Nederland? 

34 Hoeveel hectare natuur is er de afgelopen tien jaar bij gekomen of 
verloren gegaan in Nederland? 

35 Hoeveel hectare visgronden zijn er de afgelopen tien jaar omgezet 
in natuur of windmolenparken? 

36 Kunt u een overzicht geven van het aantal hectare natuur en 
hectare bos per provincie? 

37 Welke provincie heeft de meeste vierkante meters natuur per 
inwoner? Welke provincie heeft de minste vierkante meters natuur 
per inwoner? 

38 Welke gemeente heeft de meeste vierkante meters natuur per 
inwoner? Welke gemeente heeft de minste vierkante meters natuur 
per inwoner? 

39 Hoeveel varkenshouders zijn er het afgelopen jaar gestart dan wel 
gestopt? 

40 Hoeveel veehouderijen telt Nederland? Hoeveel veehouderijen zijn 
er het afgelopen jaar gestart dan wel gestopt? 

41 Kunt u in percentages uitdrukken welke sectoren en welke 
bedrijven binnen de land- en tuinbouwsector hoofdzakelijk 
verantwoordelijk zijn voor de meeste stikstofuitstoot? 

42 Waarom heeft u in de begroting geen aparte post voor subsidië-
ring van kweekvlees opgenomen? Hoeveel subsidie gaat er naar 
kweekvlees? Hoeveel subsidie gaat er naar de vleesverwerkende 
sector c.q. veehouderijen? 

43 Hoeveel hectare landbouwgrond is er de afgelopen tien jaar bij 
gekomen of verloren gegaan in Nederland? 
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44 Welke taken van de oorspronkelijke Dienst Landelijk Gebied (DLG) 
worden tegenwoordig nog uitgevoerd door de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO)? 

45 Hoe wordt de oorspronkelijke loketfunctie van de DLG voor 
gebiedsgerichte regelingen tegenwoordig ingevuld? 

46 Wat is het ijkpunt/peilmoment waarlangs de staat van habitats in 
het kader van de instandhoudingsverplichting in de Habitatrichtlijn 
wordt gelegd? 

47 Hoe staat het in het kader van precisielandbouw met de invoering 
van Europese regelgeving die nationale regels vervangt voor het 
vliegen met drones? 

48 Kunt u een overzicht geven van lopende Europese wet- en 
regelgeving die primair raakt aan de agrarische sector, bijvoor-
beeld de Van boer tot bord-strategie, Fit for 55, End the Cage Age 
et cetera? 

49 Welke ideeën bestaan op uw ministerie over het aan piekbelasters 
aanbieden van een begeleide transformatie van intensieve 
veehouderij naar voedselbosbouw, dat als teeltmethode geen 
stikstofemissies veroorzaakt en tegelijkertijd wel stikstof fixeert? 

50 Hoe wordt bij de inrichting van de pilot grondfonds bepaald aan 
welke nieuwe bestemmingssoorten prioriteit wordt toegekend? 
Ziet u ruimte om voedselbosbouw in deze pilot naar voren te laten 
komen? 

51 Hoe staat het met het onderzoek naar de belemmeringen voor het 
omzetten van landbouwgrond in (voedsel)bos? 

52 Hoe denkt u op schema te blijven voor de bossenstrategie zonder 
hier in de huidige begroting volledige financiële dekking voor vrij 
te stellen? Waar ziet u ruimte om de ontbrekende financiële 
dekking rond te krijgen? 

53 Kunt u aangeven met welke partners uw ministerie samenwerkt 
inzake de ontwikkeling van bos op landbouwgrond? 

54 Wat is het totale budget voor proefdiervrije innovatie over de 
gehele Rijksbegroting? 

55 Hoeveel dieren, uitgesplitst in landbouwdieren, gezelschapsdieren 
en in het wild levende dieren, zijn door de watersnoodramp in 
Limburg naar schatting gewond geraakt en/of overleden? 

56 Kunt u toelichten hoe u de geraamde uitgave van 80 miljoen euro 
aan «minder intensief landgebruik veehouderijen nabij Natura 
2000-gebieden» uit tabel 19.2 van de Bijlagen bij de Miljoenennota 
(Kamerstuk 35 925, nr. 2) gaat besteden, aangezien dit bedrag niet 
is terug te vinden in de ontwerpbegroting? Hoe verhoudt dit zich 
tot de klimaatmiddelen die in de ontwerpbegroting 2022 staan? 

57 Kunt u aangeven of een deel van de extra middelen 
(6,8 miljard euro) die het kabinet beschikbaar stelt voor klimaat ten 
goede komt aan de klimaatopgaven waar LNV voor staat? Zo ja, 
hoeveel geld is daarvoor beschikbaar en hoe zal dit worden 
besteed? 

58 Kunt u toelichten welke stappen u heeft gezet om ervoor te zorgen 
dat de periodieke rapportages meer inzicht opleveren in de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid dan de vroegere 
beleidsdoorlichtingen? Zijn de gekozen thema’s voor de periodieke 
rapportages voldoende afgebakend om te komen tot dat inzicht? 

59 Kunt u toelichten hoe de evaluatieplanning en de planning van de 
periodieke rapportages tot stand komt? Waarom worden er vooral 
bij het thema land- en tuinbouw evaluatieonderzoeken uitgevoerd 
parallel aan of na afronding van de periodieke rapportage? Welke 
implicaties heeft dat voor de kwaliteit van die rapportage? 
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60 Kunt u toelichten waarom veruit het grootste deel van de geplande 
onderzoeken ex post evaluaties zijn? Hoe kijkt u aan tegen het 
verrichten van ex ante en ex durante evaluaties als instrumenten 
om lopend beleid te verbeteren? 

61 Waar is aandacht voor voedselzekerheid in Nederland terug te 
vinden in de begroting? 

62 Zijn de sociaal en economische baten en lasten meegenomen bij 
de vaststelling van het stikstofbeleid waarvoor 672,6 miljoen euro 
voor is gereserveerd? 

63 Is er van de € 6,8 miljard die extra is uitgetrokken voor klimaatbe-
leid in de Miljoenennota, ook een deel bestemd voor het Ministerie 
van LNV? 

64 Op welk percentage van de hectares stikstofgevoelige natuur werd 
in 2019, 2020 en 2021 de kritische depositiewaarde (kdw) 
onderschreden? 

65 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de konijnenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt 
hiermee gediend? 

66 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de geitenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt 
hiermee gediend? 

67 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de schapenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt 
hiermee gediend? 

68 Kunt u aangeven wat het verschil tussen verplichtingen en 
uitgaven voor artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken 
veroorzaakt? 

69 Hoeveel euro van de totale uitgaven van 2022 voor artikel 22 
Natuur, visserij en gebiedsgericht werken is afkomstig uit 
kasschuiven van 2021? Hoeveel euro is werkelijk bestemd voor 
nieuwe uitgaven voor artikel 22 in 2022? 

70 Welk deel van de 6,8 miljard euro extra ten behoeve van klimaat is 
voor u bestemd? 

71 Aan welke concrete projecten en/of plannen bent u voornemens 
(uw deel van) de extra 6,8 miljard euro ten behoeve van klimaat te 
investeren? 

72 Wat zijn de duurzame grenzen binnen de milieugebruiksruimte en 
welke daarvan worden op welke manier nu overschreden door de 
verschillende sectoren die worden benoemd (te weten landbouw, 
tuinbouw en visserij)? 

73 Hoe ziet de totstandkoming van de genoemde kritische prestatie-
indicatoren eruit en worden sectoren hierbij betrokken? 

74 Hoe wordt bepaald of sprake is van een bronmaatregel voor 
stikstofreductie en welke eisen worden hieraan gesteld? 

75 Welke middelen zijn er uitgetrokken om multifunctionele landbouw 
te stimuleren? 

76 Kunt u een (grove) schatting geven van het aantal woningen dat 
tussen 2019–2021 niet gebouwd is vanwege de stikstofcrisis? 
Hoeveel woningen schat u dat er tussen 2020 en 2030 minder 
gebouwd kunnen worden vanwege stikstofbeperkingen, op basis 
van het huidige beleid? 

77 Kunt u toelichten waarom u uw stikstofbeleid niet op cijfers uit 
2021 baseert maar op stikstofemissiecijfers uit 2018? 

78 Kunt u een cijfermatige inschatting maken wat de effecten zullen 
zijn op de stikstofneerslag in Nederland door uw investeringen van 
672,6 miljoen euro extra aan stikstofaanpak? 
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79 Wat zijn de totale geraamde uitgaven voor stikstofmaatregelen in 
2022, en welke maatregelen zullen hiermee worden genomen? 

80 Heeft u voor eind 2022 een tussendoel gesteld voor het bereiken 
van de omgevingswaarde die in de Stikstofwet is vastgelegd voor 
2025? Zo ja, op welk niveau? Zo nee, waarom niet? 

81 Hoeveel PAS-melders zijn reeds voorzien van een vergunning en 
hoeveel zijn in afwachting van een vergunning? 

82 Zijn er ook niet-landbouw gerelateerde PAS-melders, zoals 
Lelystad Airport? Zo ja, welke zijn dat? 

83 Waarom is er gekozen voor het grotendeels leunen op technische 
maatregelen voor stikstofreductie, terwijl enerzijds onderzoek laat 
zien dat deze vaak minder goed presteren dan verwacht, en 
anderzijds deze maatregelen veelal niet goed samengaan met de 
klimaatopgave en dierenwelzijn? 

84 Waarop baseert u uw vertrouwen in de effecten van technische 
stalmaatregelen, terwijl de eerder verstrekte subsidies van in totaal 
€ 760 miljoen euro voor emissiearme systemen, de emissies 
nauwelijks hebben doen dalen? 

85 Kunt u aangeven op welke termijn u effecten verwacht van de 
aanpak van de buitenlandse stikstofuitstoot die neerslaat in de 
Nederlandse natuur? 

86 Hoe is de motie van de leden Geurts en Habers (Kamerstuk 35 000, 
nr. 30) verwerkt in de stikstofaanpak? 

87 Kan er een overzicht worden gegeven van alle stikstofgevoelige 
gebieden in Nederland, Vlaanderen, Noord-Rijn Westfalen en 
Nedersaksen waarbij wordt samengewerkt met de betrokken 
EU-lidstaten om de uitstoot van stikstof te reduceren? Kan daarbij 
ook worden aangegeven welke sectoren of activiteiten in die 
gebieden zorgen voor deze stikstofdepositie in hun eigen regio en 
de aangrenzende regio’s, oftewel waar deze neerslaat? 

88 Op welke manier gaat u het beleid ten aanzien van vernatting van 
natuurgebieden in veenweidegebieden vormgeven (in het kader 
van het Urgenda-vonnis)? 

89 Klopt het dat er voor de vernatting van natuurgebieden geen 
budget is gereserveerd? Hoe kunt u dit beleid dan uitvoeren? 

90 Op welke manier gaat u het beleid ten aanzien van vernatting van 
natuurgebieden vormgeven en welk budget is hiervoor? 

91 Is het nieuwe inzicht omtrent «koeienmethaan» verwerkt in deze 
begroting? 

92 Kan worden aangegeven welke deelsectoren binnen de landbouw, 
tuinbouw en visserij last hebben – in verschillende regio’s – van 
verschillende effecten van klimaatverandering en wat deze effecten 
zijn (bijv. verzilting of verdroging)? 

93 Wat is een «deel [van] de op dit moment benodigde financiële 
middelen» voor het realiseren van de bos- en natuurareaal? 
Hoeveel is er benodigd om zowel de 80.000 hectare natuur als de 
37.000 hectare nieuw bos te realiseren? 

94 Hoeveel van de middelen in het Programma Natuur zijn er 
gereserveerd voor de ambitie om «»versneld het NNN te realiseren 
in samenwerking met de provincies»»? Welk ander of extra 
instrumentarium dan geld is hiervoor nodig? 

95 Wanneer vindt de tussenevaluatie van het Programma Natuur 
plaats? Op welke manier wordt de uitvoering van het Programma 
gemonitord? 

96 Wanneer komt er duidelijkheid over de voorwaarden van de 
Landelijke Beëindigingsregeling voor Veehouderijlocaties? 

97 Welke maatregelen heeft u voor 2022 in de planning om zo veel 
mogelijk veehouderijen op de hoogte te stellen en deel te laten 
nemen aan de Landelijke beëindigingsregeling voor veehouderijlo-
caties (Lbv) en welke middelen zijn hiervoor gereserveerd? 
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98 Welk type agrarische bedrijven heeft zich aangemeld voor de pilot 
die loopt voor het «Omschakelprogramma» en in welke mate is er 
sprake van intensieve en reguliere bedrijven? 

99 Hoeveel geld vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) – in bedrag en percentage – gaat naar terreinbeherende 
organisaties? 

100 Hoeveel GLB-geld – in bedrag en percentage – gaat naar 
adviesbureaus? 

101 Hoeveel geld is vanuit de Subsidiemodules brongerichte verduur-
zaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) beschikbaar en 
hoe kan de boer in aanmerking komen voor de subsidies? 

102 Waarom komt de kalverhouderij niet in aanmerking voor de 
beëindigingsregelingen? 

103 Kunt u garanderen dat het nu al openstellen van de Subsidiemodu-
les brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen 
(Sbv), terwijl er nog geen juridisch houdbare langetermijn-aanpak 
voor de stikstofcrisis ligt (en de reductiedoelen waarschijnlijk 
verhoogd zullen worden), niet bijdraagt aan een lock-in voor de 
sector? 

104 Welke rol speelt gecultiveerd vlees als het gaat om integrale 
plannen voor verduurzaming van de veeteeltsector, bijvoorbeeld 
via de daarbij behorende Kennis- en innovatieagenda? 

105 Welke rol speelt gecultiveerd vlees in het vergroten van het 
dierenwelzijn en de diergezondheid? 

106 Wat is het plan van aanpak en wie zijn betrokken bij het harmoni-
seren van criteria voor duurzaamheid? 

107 Is de eerste tranche van de Maatregel gerichte opkoop (MGO) 
reeds gesloten? Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de 
uitkomsten? 

108 Zijn bij de eerste tranche van de MGO alle dier- en fosfaatrechten 
van veehouders opgekocht en doorgehaald? Wanneer kan de 
Kamer de evaluatie van de eerste tranche verwachten? 

109 Kunt u toelichten waarom u meer gelden wil overhevelen naar de 
tweede pijler? 

110 Kan er een overzicht worden gegeven van alle klimaatdoelen in 
Europa waar de landbouw een rol in zal spelen onder de Green 
new deal en welke rol het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB) in dit verband speelt? 

111 Vormt de af- of toename van het gebruik van biomassaverbranding 
onderdeel van het stikstofbeleid? Wordt dit eventueel meegeno-
men in het basispad voor de ontwikkeling van de stikstofuitstoot? 

112 Is er in de begroting een budget vrijgesteld als back-up plan om 
boeren te onteigenen mocht het kabinet haar stikstofdoelen niet 
tijdig behalen? 

113 Kunt u uitleg geven wat u voornemens bent te doen met de 
gebieden die door uw opkoop vrijgekomen zijn, zoals bijvoorbeeld 
van veehouderijen? 

114 Kunt u toelichten of u voornemens bent om het scenario van 
boeren te onteigenen nader te onderzoeken, mocht het kabinet niet 
tijdig de stikstofdoelen behalen? 

115 Kunt u toelichten waar de geschatte optelsom van de operatiekos-
ten van 17 miljard euro voor het onteigenen van boeren in een 
artikel in de nrc (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/05/kabinet-
plan-voor-onteigening-2-a4057198) vandaan komt? 

116 Kunt u toelichten waarom het opkopen van boeren blijkens een 
artikel in de nrc (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/05/kabinet-
plan-voor-onteigening-2-a4057198) door uw ambtenaren geraamd 
wordt op slechts 9 miljard euro en het onteigenen op 
17 miljard euro? 
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117 Wat is, gelet op de opkoopregelingen en het doorhalen van 
fosfaatrechten, het feit dat het aantal fosfaatrechten voor de 
melkveehouderij onder het melkveefosfaatplafond zit en de 
doorgaande afroming bij een lager afromingspercentage, het 
perspectief op het zo snel mogelijk verlagen van het afromingsper-
centage in het fosfaatrechtenstelsel van 20 naar 10%? 

118 Welke Europese wet- en regelgeving beperkt boeren nu om hun 
natuurlijke mineralen uit te rijden op eigen land? 

119 Hoe ondersteunt u het verdund aanwenden van mest met water 
om de ammoniakemissie bij mestaanwending te verminderen? 

120 Hoeveel fulltime-equivalent (fte) is er binnen het Ministerie van 
LNV beschikbaar voor dierenwelzijn? 

121 Hoeveel fte is er binnen het Ministerie van LNV beschikbaar voor 
vissenwelzijn? 

122 Hoeveel fte is er binnen het Ministerie van LNV beschikbaar voor 
welzijn van landbouwhuisdieren? 

123 Hoeveel fte is er binnen het Ministerie van LNV beschikbaar voor 
welzijn van gezelschapsdieren? 

124 Is er een berekening beschikbaar van de impact van het geplande 
mestbeleid op het verwachte kunstmestgebruik? 

125 Wat is het huidige aantal fosfaatrechten in de markt, en zit dit 
onder of boven het fosfaatplafond? 

126 Welk deel van de (in totaal) geproduceerde mest in de veehouderij 
wordt niet direct (zonder verwerkingsstappen) weer op het land 
gebruikt? Welk deel wordt verbrand, vergist en geëxporteerd? 

127 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de varkenshouderij? Voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld? Onder welke regeling valt dit? Welk concreet doel wordt 
hiermee gediend (zoals het uitfaseren van de kraamkooi, bedrijfs-
beëindiging of emissiereductie)? 

128 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de melkveehouderij? Voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld? Onder welke regeling valt dit? Welk concreet doel wordt 
hiermee gediend? 

129 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de kalverhouderij? Voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld? Onder welke regeling valt dit? Welk concreet doel wordt 
hiermee gediend (zoals investering in alternatieve vloeren voor 
kalveren)? 

130 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de pluimveehouderij, uitgesplitst naar de leghennenhouderij 
en de vleeskuikenhouderij? Voor welke specifieke maatregelen is 
dit bedoeld? Onder welke regeling valt dit? Welk concreet doel 
wordt hiermee gediend? 

131 Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er 
naar de eendenhouderij? Voor welke specifieke maatregelen is dit 
bedoeld? Onder welke regeling valt dit? Welk concreet doel wordt 
hiermee gediend? 

132 Welk gezag is bevoegd om te controleren op de spuit- en teeltvrije 
zones langs waterwegen, die eventueel ingesteld zullen worden 
met het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en/of het nieuwe 
Nationaal Strategisch Plan (NSP)? 

133 Zou u de rol van Nederland in Europa als het aankomt op de 
toelating van groene en duurzame gewasbescherming op de 
Europese markt als een koplopersrol omschrijven? Zo nee, 
waarom neemt Nederland die rol niet op zich, gezien de kennis die 
in Nederland aanwezig is? 

134 Op welke wijze wordt het parlement betrokken bij de totstandko-
ming van de aangekondigde nationale strategie voor het vergroten 
van biologische productie en consumptie in Nederland? 
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135 Omvat deze aangekondigde strategie de volledige opgave die 
Brussel vraagt in het kader van de ambities uit de Van boer tot 
bord-strategie? 

136 Wat is een voorbeeld van de overschrijding van soortengrenzen bij 
nieuwe veredelingstechnieken? 

137 Kunt u een nadere toelichting geven op de uitvoering van de 
Nationale Eiwitstrategie als het gaat om de rol van nieuwe 
eiwitbronnen en het verkrijgen van eiwitten uit nevenstromen, 
zoals productie van eiwitten in micro-organismen en in de vorm 
van gecultiveerd vlees? 

138 Welke middelen heeft u om een impuls te geven aan het ontwikke-
len van nieuwe eiwitbronnen en het verkrijgen van eiwitten uit 
nevenstromen? 

139 Welke mogelijkheden ziet u voor Nederland om een koplopersrol 
in Europa te nemen wanneer het gaat om groene en duurzame 
gewasbescherming gezien de kennis die in Nederland aanwezig is? 

140 Welke stappen worden concreet gezet om te komen tot Europese 
harmonisatie als het gaat om toelating van gewasbeschermings-
middelen? 

141 Hoeveel budget is er gereserveerd voor onderzoek naar vissenwel-
zijn en specifiek naar bedwelmingsmethoden? 

142 Worden er gesprekken met de sector gevoerd over het bedwelmen 
van vissoorten? Zo ja, over welke vissoorten? 

143 Kunt u een opsomming geven van de wetenschappelijke rapporten 
die in uw opdracht over vissenwelzijn zijn geschreven? 

144 Kunt u het wetenschappelijke rapport van IMARES en Livestock 
Research, waar naar gerefereerd wordt in het Palsed Visserij 
Innovatie eindrapport (onderdeel van het Nederlandse Opera-
tioneel Programma «Perspectief voor een duurzame visserij» en 
gefinancierd door EU visserijfonds, aanvraagnummer: 
4600004227858, blz 21), naar de Kamer sturen? 

145 Op welke wijze geeft Nederland aandacht aan dierenwelzijn binnen 
de context van de uitwerking van de strategische richtsnoeren voor 
de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU? 

146 Op welke wijze gaat Nederland vormgeven aan de vier deelonder-
werpen op dierenwelzijn die aangegeven zijn in de strategische 
richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in 
de EU? 

147 Welke partijen zijn betrokken bij het nieuwe internationale 
publiek-privaat programma «Klimaatslim voedsel produceren»? 

148 Welke concrete actie wordt er ondernomen om de handel met het 
Verenigd Koninkrijk optimaal te laten verlopen, bijvoorbeeld als het 
gaat om pootgoed? 

149 Hoeveel grote pluimveeslachterijen gebruiken nog het waterbad 
als bedwelmingsmethode? 

150 Hoeveel middelgrote en kleine pluimveeslachterijen gebruiken nog 
het waterbad als bedwelmingsmethode? 

151 Hoeveel kippen, onderverdeeld naar vleeskuikens en leghennen, 
en hoeveel eenden zijn in 2020 geslacht met het elektrisch 
waterbad als bedwelmingsmethode? 

152 Hoeveel inspecties zijn er in 2020 uitgevoerd bij pluimveeslachte-
rijen die de waterbadmethode gebruiken? 

153 Hoeveel inspectierondes zijn er in 2020 uitgevoerd bij pluim-
veeslachterijen die de waterbadmethode gebruiken? 

154 Waren de inspecties bij pluimveeslachterijen op de waterbadbe-
dwelming in 2020 aangekondigd? 

155 Hoeveel inspecties op de waterbadbedwelming hebben er in 2019 
en 2020 plaatsgevonden met behulp van de zogenaamde 
«meetkip»? 
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156 Wat waren de nalevingspercentages op het gebied van bedwel-
ming bij pluimveeslachterijen die nog de waterbadmethoden 
gebruiken als bedwelmingsmethode, per slachterij? 

157 Hoeveel dieren zijn er in 2020 onbedwelmd aangesneden bij de 
onverdoofde rituele slacht, uitgesplitst per diersoort? 

158 Hoeveel dieren zijn er in 2020 met voorafgaande bedwelming 
aangesneden bij de rituele slacht, uitgesplitst per diersoort? 

159 Kunt u het aantal onbedwelmd aangesneden dieren in 2020 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? 

160 Kunt u het aantal onbedwelmd aangesneden dieren tijdens het 
offerfeest in 2020 -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? 

161 Hoeveel dieren zijn er onbedwelmd geslacht tijdens het offerfeest 
in 2021, uitgesplitst per diersoort? 

162 Hoeveel dieren zijn er geslacht met voorafgaande bedwelming 
tijdens het offerfeest in 2021? 

163 Kunt u het aantal onbedwelmd aangesneden dieren tijdens het 
offerfeest in 2021 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? 

164 Hoeveel overtredingen zijn er geconstateerd tijdens het offerfeest 
in 2021 en tot welke sancties of maatregelen heeft dit geleid? 

165 Hoeveel gevallen van illegale onverdoofde slachtingen zijn ontdekt 
in 2020 en in 2021? 

166 Bij hoeveel slachterijen wordt nog standaard CO2 bedwelming 
gebruikt bij varkens? 

167 Bij hoeveel slachterijen worden varkens bedwelmd met een andere 
methode dan CO2 bedwelming en welke methoden zijn dat? 

168 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar 
alternatieven voor CO2-bedwelming bij varkens? 

169 Hoeveel kangoeroevlees is er vanuit Australië geïmporteerd in 
2020 en 2021? Hoeveel hiervan was bestemd voor de Nederlandse 
markt en hoeveel is doorgevoerd naar andere landen? 

170 Heeft de NVWA in 2020 en 2021 partijen kangoeroe- en andere 
exotische wildproducten bemonsterd en geanalyseerd op de 
aanwezigheid van pathogenen? 

171 Bij hoeveel procent van het geanalyseerde kangoeroe- en andere 
exotische wildproducten werden pathogenen aangetroffen? 

172 Bij hoeveel procent van het geanalyseerde kangoeroe- en andere 
exotische wildproducten werd E-coli aangetroffen? 

173 Bij hoeveel procent van het geanalyseerde kangoeroe- en andere 
exotische wildproducten werd salmonella aangetroffen? 

174 Kunt u een opsomming geven van alle open normen die worden 
ingevuld en/of waarvan het voornemen is om die in te vullen? 

175 Kunt u een tijdspad geven van het proces voor de invulling van de 
open normen? 
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176 Wanneer verschijnt Zo Doende 2020, het jaarlijkse overzicht van 
dierproeven en proefdieren? 

177 Wat is de reden dat het jaarlijkse overzicht van dierproeven en 
proefdieren (Zo Doende) steeds later wordt uitgebracht? 

178 Op welke data en locaties heeft de NVWA onaangekondigde 
inspecties uitgevoerd naar handel in en huisvesting van exotische 
dieren in de afgelopen 4 jaar en wat waren de bevindingen? 

179 Op welke data en locaties heeft de NVWA aangekondigde 
inspecties uitgevoerd naar handel in en huisvesting van exotische 
dieren in de afgelopen 4 jaar en wat waren de bevindingen? 

180 Hoeveel en op welke data zijn er de afgelopen jaren exotische 
dieren in beslag genomen door handhavingsinstanties (uitgesplitst 
naar NVWA, douane, politie, Landelijke Inspectiedienst Dieren 
(LID)) en op grond waarvan gebeurde dat? 

181 Hoeveel van de inbeslaggenomen exotische huisdieren zijn de 
afgelopen jaren opgevangen en hoeveel geëuthanaseerd? 

182 Kunt u aangeven hoeveel dieren er in 2020 en 2021 op reptiel- en 
vogelbeurzen verhandeld zijn? 

183 Kunt u aangeven of er inspecties zijn uitgevoerd op reptiel- en 
vogelbeurzen in 2020 en 2021 en hoeveel dat er zijn geweest? 

184 Kunt u aangeven wat de bevindingen zijn geweest van de 
uitgevoerde inspecties in 2020 en 2021 op reptiel- en vogelbeur-
zen? 

185 Hoeveel meldingen van misstanden werden de afgelopen 3 jaar bij 
de LID/NVWA gedaan rondom het gebruik van (exotische) dieren 
met als voornaamste doel vermaak (tv-programma’s/theater/
dierentuin/folklore/markten et cetera)? 

186 Hoeveel inspecties zijn er de afgelopen 3 jaar geweest (LID/politie 
/NVWA) rondom het gebruik van exotische dieren met als 
voornaamste doel vermaak? 

187 Welke definitie van bushmeat hanteert LNV? 
188 Hoe ziet de monitoring en controle bij wilde/exoten diertransporten 

en wilde/exoten dierenhandel in Nederland er momenteel uit? 
189 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? 

190 Zijn er de afgelopen 5 jaar meldingen bij de NVWA/LID van 
misstanden bij het Dolfinarium Harderwijk gedaan? Zo ja, welke? 

191 Hoeveel dieren zijn er in 2018, 2019 en 2020 gedood bij verzamel-
plaatsen en hoeveel daarvan zijn afgevoerd naar Rendac? 

192 Hoeveel dieren zijn er in 2018, 2019 en 2020 levend aangetroffen 
tussen de kadavers die bij Rendac waren aangeboden voor 
destructie? 

193 Wanneer worden de inspectieresultaten uit slachthuizen uit de 
periode juli 2018 tot nu (de naleefmonitor) naar de Kamer 
gestuurd? 

194 Is er een monitoring of evaluatie voorzien voor de regiodeals? 
195 Wat is het totale budget dat in de periode 2012–2022 per jaar 

vanuit LNV naar de NVWA is gegaan/gaat? 
196 Hoeveel pelsdierhouderijen zijn inmiddels gestopt en hoeveel 

pelsdierhouderijen zijn nog operationeel? 
197 Hoeveel geld van de regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw-

ondernemers zal naar verwachting nog worden terugbetaald 
vanwege verkeerde inschatting? 

198 Kunt u aangeven wat de achtergrond is van het feit dat in 2025 de 
subsidie Brongerichte verduurzaming stallen (F29) toeneemt naar 
51,6 miljoen euro, aangezien dit veel hoger is dan de andere jaren? 

199 Kunt u aangeven hoeveel euro er gaat naar artikel 22 Natuur, 
visserij en gebiedsgericht werken zoals weergegeven in de tabel? 
Is dit een opsomming van alle uitgaven en komt dit overeen met 
bladzijde 3? Zo nee, welke uitgaven missen nog? 
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200 Kunt u specificeren welke dierentuinen gebruik hebben gemaakt 
van de coronasteun ter waarde van 39 miljoen euro en per 
dierentuin aangeven hoeveel zij aan steun hebben ontvangen? 
Waarom is de resterende 33 miljoen euro nog niet beschikbaar 
gesteld door het Ministerie van Financiën? 

201 Kan er een indicatie worden gegeven op welke posten er mutaties 
nodig zijn binnen de begrotingsoverzichten op pagina 18 tot 20 op 
deze in lijn te laten komen met de verzwaarde Europese doelen 
onder Fit-for-55? 

202 Kunt u aangeven hoeveel van de 6 miljoen voor bodem, bos en 
natuur afkomstig is uit artikel 22 en hoeveel is afkomstig uit 
artikel 23? 

203 Kunt u aangeven hoeveel van de 230,5 miljoen voor de gerichte 
opkoop 2021 afkomstig is uit artikel 21 en hoeveel uit artikel 22? En 
hoe is dit verdeeld voor de 249,3 miljoen voor 2022? 

204 Hoeveel euro is er in 2020 uitgegeven aan gerichte opkoop vanuit 
artikel 22? En hoeveel euro, graag uitgesplitst per jaar, is er voor 
gerichte opkoop vanuit artikel 22 gereserveerd in 2021 en 2022? 

205 Kunt u aangeven wat er is uitgegeven van de 230,5 miljoen euro 
die voor 2021 gereserveerd staat voor de Maatregel Gerichte 
Opkoop en hoeveel koopovereenkomsten dit betreft? 

206 Kunt u aangeven wat er beoogd wordt met de 15,4 miljoen euro 
die de komende jaren is gereserveerd voor «Warmtesysteem 
Westland» en wie gebruikmaken van deze middelen? 

207 Wat wordt er verstaan onder «Maatwerksubsidie CO2-levering 
glastuinbouw» en wie en op welke wijze kan er aanspraak maken 
op deze subsidie? 

208 Waarvoor is de gereserveerde 5 miljoen euro voor 2022, die 
voortkomt uit Urgenda, bedoeld? 

209 Waarom is de inzet voor het Omschakelfonds beperkt tot de jaren 
2022 en 2023? 

210 Hoeveel euro zal er in totaal van 2021 naar 2022 worden doorge-
schoven voor artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken, 
graag uitgesplitst per onderdeel? Kunt u aangeven waardoor deze 
onderuitputting is veroorzaakt? 

211 In welke mate behoudt het Ministerie van LNV betrokkenheid bij de 
effectieve inzet van middelen voor walstroom die vanuit de 
onderuitputting van de Subsidieregeling sanering varkenshoude-
rijen (Srv) overgeheveld gaat worden naar het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat? 

212 Waarom doen er minder varkenshouderijen dan verwacht mee aan 
de Srv en waarom heeft u ervoor gekozen de onderuitputting over 
te hevelen naar Walstroom zeevaart en 7 MIRT-projecten, en er niet 
voor gekozen het binnen de eigen begroting bijvoorbeeld op te 
laten gaan aan natuurherstellende werkzaamheden? Welke 7 
MIRT-projecten betreft dit en hoeveel stikstof wordt er met deze 
projecten gereduceerd dan wel extra uitgestoten? 

213 Voor welke zeven MIRT-projecten is de onderuitputting van 
15 miljoen euro van de Srv gebruikt en hoeveel geld heeft elk 
project gekregen? 

214 Hoe kunnen glastuinbouwbedrijven aanspraak maken op de 
25 miljoen euro LED-subsidie, die voortkomt uit Urgenda 2.0? Wat 
zijn de minimumvereisten, bijvoorbeeld in hectare? Hoeveel 
hectare glastuinbouw maakt momenteel nog gebruik van de 
traditionele SONT-verlichting? 

215 Hoeveel boeren zullen naar verwachting meedoen aan de Regeling 
waterbassins mest? 

216 Hoe wordt de Regeling waterbassins mest op stikstofwaarde 
gezet? Verloopt dit op dezelfde wijze als de Regeling ammoniak en 
veehouderij (Rav)? 
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217 Wat is het beoogde doel voor de 10,3 miljoen euro die wordt 
onttrokken aan de begrotingsreserve Landbouw ten behoeve van 
de gewijzigde sloop- en ombouwregeling voor de pelsdierhoude-
rij? Komt dit bedrag bovenop de 32 miljoen euro die eerder is 
uitgetrokken voor de subsidiëring van sloop- een ombouwkosten? 

218 Waar bestaan de 1,5 miljoen euro aan «uitvoeringskosten» bij 
natuurherstel uit? 

219 Hoeveel stikstofruimte hebben de reeks opgesomde maatregelen 
gefinancierd vanuit de stikstofmiddelen reeds opgeleverd? 

220 Wat verstaat u onder 1.100 tot 2.000 hectare aan natuurmaatrege-
len en hoe bent u tot dit aantal gekomen? 

221 Waarom is 10,3 miljoen extra ingezet voor de gewijzigde sloop- en 
ombouwregeling voor de pelsdierhouderij? 

222 Bent u bekend met glastuinbouwbedrijven die grotendeels of 
alleen aan horeca leveren en daardoor het hardst zijn getroffen 
tijdens de coronacrisis? Klopt het dat zij ook geen gebruik mochten 
maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Ziet u 
mogelijkheden om het verlies te compenseren uit de terugont-
vangst sierteelt/aardappels van 5 miljoen euro? 

223 Hoeveel veehouderijen zijn er per provincie sinds de openstelling 
van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen reeds gericht 
opgekocht? 

224 Welke maatregelen zullen genomen worden met de geraamde 
uitgaven voor Caribisch Nederland voor 2022? 

225 Welke maatregelen zullen genomen worden met de geraamde 
uitgaven voor Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit? 

226 Welke maatregelen zullen genomen worden met de geraamde 
uitgaven voor Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit op 
Land? 

227 Wat zijn concrete resultaten van het Nationale actieplan groente en 
fruit over 2020 en 2021? 

228 Welke voortgang hebben supermarkten gemaakt in het promoten 
van meer plantaardige producten conform de Nationale 
voedseltop? 

229 Hoe heeft de Green Deal Verduurzaming voedselconsumptie 
concreet bijgedragen aan meer groente op het bord in de horeca? 

230 Welke resultaten zijn er behaald bij kiosken en pompstations om 
de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken conform de 
doelstellingen van de Nationale voedseltop? 

231 Wat is de voortgang en welke resultaten zijn er behaald met het 
Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) 
convenant plantaardige eiwitten? 

232 Wat is voortgang ten aanzien van de Nationale voedselagenda en 
het voedingsbeleid? 

233 Wordt de uitgesproken ambitie tijdens de Nationale voedseltop om 
als Nederland in 2030 wereldwijd koploper te zijn in gezonde en 
duurzame voeding gehaald? 

234 Welke inspanningen zijn nodig om Nederland in 2030 koploper te 
laten zijn in gezonde en duurzame voeding? 

235 Welk ministerie heeft de regie bij het uitvoeren van de Transitie-
agenda Biomassa en voeding als het gaat om het behalen van een 
balans van 50:50 in verhouding dierlijke en plantaardige eiwitten 
en hoe wordt daar concreet invulling aan gegeven? 

236 Wanneer worden de richtlijnen voedingsbeleid herzien door de 
Gezondheidsraad? 

237 Hoe wordt de effectiviteit van het Voedingscentrum gemeten als 
het gaat om daadwerkelijke implementatie van de Schijf van Vijf bij 
de Nederlandse bevolking? 

13



238 Hoe meet het Voedingscentrum haar doelstellingen ten aanzien 
van het aandeel plantaardig en dierlijk in het eetpatroon van de 
Nederlandse bevolking (50:50 in 2030)? 

239 Wanneer is de volgende evaluatie van het Voedingscentrum 
voorzien als het gaat om de effectiviteit van de Schijf van Vijf en 
het behalen van de doelstellingen op het gebied van de 
eiwittransitie? 

240 Hoe wordt door het Voedingscentrum invulling gegeven aan de 
aanbeveling uit het vorig evaluatierapport om meer te doen aan 
bevorderen van duurzame voedselkeuzes bij de consument? 

241 Hoe wordt de keuze voor meer plantaardige en minder dierlijke 
eiwitten betrokken bij de inzet voor het bevorderen van een meer 
duurzaam eetpatroon? Hoe wordt de voortgang hierop gemeten? 

242 Wat is de stand van zaken betreffende de ambitie uitgesproken 
door de sectortafel «Landbouw en landbouwgebruik» in het 
Klimaatakkoord, om voor 2030 de omzet uit klimaatvriendelijke 
voedingsmiddelen te vergroten met 10%? 

243 Welke maatregelen dragen concreet bij aan het versterken van de 
sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer, anders 
dan premie Brede Weersverzekering of saneringsregelingen? 

244 Waarom is in de begroting voor het jaar 2022 te lezen dat in 2021 
€ 45.000 naar de Centrale Commissie Dierproeven gaat, terwijl er 
in 2021 € 2.166.000 begroot was? 

245 Welke budgettaire ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden 
tussen de begrotingen van de jaren 2018, 2019, 2020, 2021, en de 
voorlopige begroting over het jaar 2022 in het kader van de 
Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)? Zit er een dalende, 
gelijkblijvende, of stijgende trend in het budget voor de TPI? 

246 Wat was de invloed van de zware regenval in Limburg op het 
gebruik van de Brede Weersverzekering en was het begrote bedrag 
daarmee afdoende? 

247 Wat zijn de gevolgen van vrijwillige uitkoop of onteigening van 
landbouwgrond voor boeren in de inkomstenbelasting, erf- en 
schenkbelasting en overdrachtsbelasting? 

248 Is het juist dat een boer die stopt met zijn of haar bedrijf deze 
fiscaal gezien «staakt» en daarover een rekening moet betalen? 

249 Klopt het dat er een regeling bestaat om niet af te hoeven rekenen 
na staking in geval van overheidsingrijpen en herinvestering, maar 
dat het in de praktijk moeilijk blijkt hier gebruik van te maken? 
Waarom is dat het geval? 

250 Is het juist dat boeren die uitgekocht of onteigend worden en 
waarbij de bedrijfsvoering dus wordt stopgezet, te maken krijgen 
met de voortzettingseis van vijf jaar en daardoor geen gebruik 
kunnen maken van de opvolgingsfaciliteit? Is het tevens juist dat zij 
daardoor mogelijk fiscaal moeten afrekenen? Kunt u uitleggen in 
welke gevallen bovenstaande zich al dan niet voordoet? 

251 Klopt het dat boeren die worden uitgekocht of onteigend mogelijk 
te maken krijgen met overdrachtsbelasting bij onteigening van de 
grond? Wanneer is dat het geval? 

252 Wat zijn de economische gevolgen van vrijwillige uitkoop of 
onteigening voor de schaarste en prijs van landbouwgrond? Hoe 
werkt dit door in de onteigeningsvergoeding voor bestaande 
boeren? Ontstaat als gevolg van vrijwillige uitkoop/onteigening 
mogelijk een ongelijkheid voor bestaande en nieuwe boeren? 

253 Wat is uw plan voor handhaving op de managementmaatregelen 
voor stikstofreductie, zoals aanpassing van het voerspoor, meer 
weidegang en het aanlengen van mest met water? 
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254 Kunt u inzicht geven in de huidige status van de gesprekken met 
de sector over zaken als het aanpassen van het voerspoor en het 
aanlengen van mest met water, in het kader van de stikstofmaatre-
gelen? 

255 Kunt u aangeven waarom de reservering van 12,9 miljoen euro en 
de 780 miljoen euro die door de Coalitie Toekomstgerichte 
Melkveehouderij (CTM) is becijferd als noodzakelijk voor de 
verduurzaming van de veehouderij, zo ver uit elkaar liggen? Hoe 
denkt u met de inzet van dit geld het doel te bereiken? 

256 Hoe is het geld in de LNV-begroting van 2021 voor het Nationaal 
Programma Landbouwbodems besteed? Welke voortgang is 
hiermee geboekt op het doel van koolstofvastlegging? 

257 Kunt u aangeven hoe de maatschappelijke partners in 2022 
betrokken zullen worden bij de uitvoering van het Nationaal 
Programma Landbouwbodems? 

258 Welke specifieke projecten staan er op de planning voor 2022 die 
de transitie naar een duurzame veehouderij en kringlooplandbouw 
realiseren en zijn hiervoor ramingen van beschikbaar in hoeverre 
deze bijdragen aan stikstofreductie? 

259 Hoe is de weidegang momenteel juridisch geborgd waardoor geen 
risico meer bestaat op een eis tot weidegang op vergunning? 

260 Kunt u aangeven hoe het budget voor het Nationaal Programma 
Landbouwbodems wordt besteed? 

261 Kunt u een cijfermatige inschatting maken wat de effecten zullen 
zijn van uw investeringen aan klimaat op de Nederlandse uitstoot 
van CO2? 

262 Kunt u aangeven op welke wijze de pilots onder het Uitvoerings-
programma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 zich verhou-
den tot de inspanningen binnen het Nationaal Strategisch Plan 
(NSP)? 

263 Wat zijn de tussendoelen bij het realiseren van de Toekomstvisie 
gewasbescherming? 

264 Hoeveel van de 18,2 miljoen euro voor «uitvoering, monitoring en 
handhaving» van het mestbeleid gaat naar handhaving? 

265 Kunt u aangeven hoe de gebiedsgerichte pilotprojecten waarmee 
telers gestimuleerd worden om weerbare plant en teeltsystemen 
en geïntegreerde gewasbescherming toe te passen en emissies 
naar het milieu verder te reduceren zich verhouden tot de 
inspanningen binnen het Nationaal Strategisch Plan (NSP)? 

266 Wat is de stand van zaken betreffende de ontwikkeling van een 
uniforme landelijke richtlijn voor vergoedingen aan zelfstandige, 
lokale en regionale wildopvangcentra? 

267 Op welke wijze houdt u rekening in uw budget met de uitkomst 
van de zienswijze Raad voor Dierenaangelegenheden over de 
zorgplicht van wilde dieren in nood conform de in 2019 aangeno-
men moties Wassenberg/Graus? 

268 Hoe vaak heeft de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming 
gehandhaafd afgelopen jaar? 

269 Hoeveel geld gaat er naar het programma Transitie Proefdiervrije 
Innovatie, buiten de regie om? 

270 Hoeveel meldingen van misstanden werden de afgelopen 3 jaar bij 
de LID gedaan rondom de handel in en huisvesting van exotische 
dieren? 

271 Kunt u het budget van 1 miljoen euro voor bevordering van het 
welzijn van landbouwhuisdieren nader specificeren? Wat wordt 
hiermee betaald? Aan wie wordt dit betaald? Welke maatregelen 
bent u voornemens uit dit budget te financieren om brandveilig-
heid van stallen te bevorderen? 
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272 Waar zullen de middelen voor Programma Internationale Agroke-
tens (PIA), bedoeld voor het versterken van de internationale 
positie van de Nederlandse agro- en foodsector (€ 2,6 miljoen) 
concreet aan worden uitgegeven en wat zijn hierbij de 
doelstellingen? 

273 Wat is het totale budget dat vanuit deze begroting wordt uitgetrok-
ken voor het versterken van de internationale positie van de 
Nederlandse agro- en foodsector, dus inclusief de budgetten voor 
(de uitvoering van) het Landbouwradennetwerk en wat zijn hierbij 
de doelstellingen? 

274 Welk deel van het budget dat is gereserveerd voor de bijdrage aan 
het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en 
biociden (Ctgb) wordt ingezet voor snellere toegang van groene 
laag-risicomiddelen bijvoorbeeld door de instelling van een 
speciaal loket? 

275 Welk deel van het budget voor de bijdrage aan het College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) 
wordt ingezet voor snellere toegang van groene laag-
risicomiddelen, bijvoorbeeld door de instelling van een speciaal 
loket? 

276 Is er een scenario uitgewerkt voor het geval Nederland de 
derogatie verliest en is hier rekening mee gehouden in de 
begroting? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

277 Is de veronderstelling juist dat invasieve uitheemse rivierkreeften 
onder de Visserijwet vallen en dat het Rijk derhalve eerstverant-
woordelijk is voor het beheer van deze invasieve exoot? 

278 Bent u voornemens zo nodig geld uit te trekken voor het pro-
gramma voor de aanpak van uitheemse rivierkreeften? 

279 Klopt het dat de de bestrijding van de invasieve exoot de Ameri-
kaanse rivierkreeft onder de Visserijwet valt en daarmee een 
rijksverantwoordelijkheid is? 

280 Welke middelen zijn er op de begroting gereserveerd om na de 
gesprekken met het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen 
en provincies over het bestrijden van de Amerikaanse rivierkreeft, 
over te gaan tot het bestrijden van deze invasieve exoot? 

281 Welke provincies hebben welk bedrag toegezegd voor de 
«voortvarende start» van de uitvoering van het Aanvalsplan 
Grutto? 

282 Welke «18 tot 26 kansgebieden» zijn in beeld om ingericht te 
worden voor leef- en foerageergebied voor weidevogels en heeft 
het de voorkeur om 18 gebieden volledig in te richten of 26 
gedeeltelijk? 

283 Kan er – om de resterende 17 miljoen euro – te financieren voor 
het Aanvalsplan Grutto een publiek-privaat fonds worden 
opgericht door LNV, de provincies en initiatiefnemers? 

284 Wordt geprognosticeerd te ontwikkelen natuurareaal ook op 
Natura 2000-status gezet of is hier een minder rigide status voor 
beschikbaar? 

285 Hoe zijn het reductiedoel van 3,5 Mton en de ambitie van zes Mton 
broeikasgasreductie in 2030 opgebouwd qua verschillende 
broeikasgassen en hoe groot is het percentage per broeikasgas? 
Welke sectoren stoten deze gassen het meeste uit? 

286 Zijn er al nieuwe subsidieaanvragen gedaan voor het onderhoud 
van Kroondomein Het Loo? Zo ja, door wie? Hoe gaat diegene, er 
vanuit gaande dat de Koning de toegang tot het Kroondomein blijft 
verhinderen, onderhoud plegen? Krijgt diegene dan een onthef-
fing? Als er niemand intekent voor de subsidie, wat gebeurt er dan 
met de jaarlijkse 0,8 miljoen euro subsidie? 
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287 Bent u bekend met de problemen voor garnalenvissers rondom het 
verkrijgen van een Wet natuurbescherming (Wnb)-vergunning? 
Bent u ermee bekend dat er onrealistische investeringen nodig zijn 
voor deze groep vissers? Kunnen zij aanspraak maken op de 
gereserveerde 7,8 miljoen euro uit artikel 22? 

288 Waar worden de geïnde leges ter waarde van 5 miljoen euro voor 
ingezet? 

289 Welke indicatoren (bijvoorbeeld kritische prestatie indicatoren) 
worden ingezet bij de natuurherstelprojecten zoals vernoemd 
onder het kopje «Natuur en biodiversiteit op het land»? 

290 Hoe komen de middelen voor agrariërs in het aardbevingsgebied 
in Groningen bij de boer? Hoe verloopt toewijzing hiervan en wie 
is hiervoor verantwoordelijk? 

291 Wanneer vindt de tussenevaluatie van het Programma Natuur 
plaats? 

292 Kunt u aangeven hoe het Programma Natuur gemonitord wordt en 
wanneer de Kamer hierover geïnformeerd wordt? 

293 Waarom gaat een deel van de 1,9 miljoen euro voor duurzaam en 
verantwoord gebruik van de Noordzee naar handhaving door de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de Bruine 
Bank en Borkumse Stenen en bijvoorbeeld niet naar de kustwacht? 
Is de NVWA voldoende geëquipeerd om dergelijke taken te 
verrichten en op welke wijze gaat zij dit toezicht houden? 

294 Is de bijdrage aan ZonMw vanuit het Ministerie van LNV gekrom-
pen in vergelijking met de begroting over het jaar 2021? 

295 Hoe worden de vouchers gefinancierd die beschikbaar worden 
gesteld: komen deze uit GLB-geld of stelt u deze zelf beschikbaar? 

296 Hoe is het budget voor kennisontwikkeling en innovatie verdeeld 
over diverse kennisinstellingen? 

297 Wordt buiten het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie en 
de bijdrage aan ZonMw nog andere proefdiervrije innovatie 
ondersteund vanuit het Ministerie LNV? Welke ministeries dragen 
bij aan het programma Transitie Proefdiervrije Innovatie en hoe 
groot zijn deze bijdragen? 

298 Welke maatregelen neemt u om de capaciteitsproblemen bij de 
NVWA op te lossen? 

299 Mag het Dolfinarium Harderwijk hun vergunning voor het houden 
van 5 bruinvissen overschrijden door het houden van in gevangen-
schap gefokte bruinvissen? 

300 Wat verstaat u onder de 2% Tabaksontmoediging door de NVWA? 
Hoeveel van NVWA-uren zijn daaraan opgegaan? Hoeveel is dat 
uitgedrukt in euro’s? 

301 Hoeveel budget is er gereserveerd voor communicatie over hoe 
om te gaan met vogelgriepslachtoffers (zowel dood als levend) 
richting lagere overheden? 

302 Wat is de reden dat u voor slechts 50% incidentele tegemoetko-
ming heeft gegeven aan financiële ondersteuning voor 
wildopvang/dierenambulances met betrekking tot vogel-
griepslachtoffers ten opzichte van een structurele bijdrage? 

303 Kunt u uiteenzetten hoeveel vogelgriepuitbraken er in 2020 waren 
bij pluimveebedrijven waar de dieren nooit buiten komen en 
hoeveel bij biologische bedrijven of bedrijven met vrije uitloop 
naar buiten? Om hoeveel dieren ging het per type bedrijf? 

304 Kunt u uiteenzetten hoeveel vogelgriepuitbraken er in 2021 waren 
bij pluimveebedrijven waar de dieren nooit buiten komen en 
hoeveel bij biologische bedrijven of bedrijven met vrije uitloop 
naar buiten? Om hoeveel dieren ging het per type bedrijf? 
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305 Is er bekeken of de uitvoeringskosten van het Diergezondheids-
fonds voor het pluimvee, waarbij sprake is van een tweemaande-
lijkse inning, verminderd kunnen worden door over te gaan naar 
een minder frequente inning? 

306 Kunt u een uitsplitsing geven van de raming ter waarde van 
0,3 miljoen euro voor de Kamer voor de Binnenvisserij (artikel 22)? 

307 Hoeveel fokteven waarvoor een vergoeding voor inkomensschade 
kan worden aangevraagd zijn er extra boven op het aantal dat was 
geraamd? Hoeveel geld is hiervoor nodig? 

308 Wat wordt er verstaan onder de «subsidie zeldzame huisdierenras-
sen»? Wie maken hier op welke wijze gebruik van en voor welke 
dieren? 

309 Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel procent er vanuit 
pijler 1 naar pijler 2 mag worden overgeheveld in het GLB en welke 
voorwaarden er tegenover welke specifieke percentages staan? 

310 Kan er een overzicht worden gegeven hoeveel verschillende 
subsidies er onder het GLB en de Green new deal en onderge-
schikte instrumenten beschikbaar zijn voor de landbouw en natuur 
en welke voorwaarden hier tegenover staan? 

311 Hoeveel geregistreerde stalbranden zijn er geweest sinds 2015? 
Kunt u dit uitsplitsen per jaar? 

312 Hoeveel dieren zijn bij deze stalbranden omgekomen? Kunt u dit 
uitsplitsen per jaar en per categorie? Kunt u ook aangeven hoeveel 
dieren na de brand nog moesten worden geruimd? 

313 Kan de ontwikkeling van de interne verdeling van het budget van 
de NVWA van de afgelopen vijf jaar worden weergegeven per 
kerntaak? 

314 Kunt u een overzicht geven van het totaal aantal controles op 
slachterijen van de afgelopen vijf jaar? Kunt u melden bij hoeveel 
slachterijen overtredingen zijn geconstateerd en welke sancties zijn 
opgelegd? Kunt u dit weergeven per (bijvoorbeeld geanonimiseerd 
genummerde) slachterij? 

315 Wat is de capaciteit (in fte) die de NVWA in 2015 tot en met 2021 
heeft ingezet voor controle op slachterijen? Kunt u dit uitsplitsen 
per jaar? 

316 Hoeveel gevallen van het levend koken van slachtvee heeft de 
NVWA de afgelopen vijf jaar waargenomen? 

317 Hoeveel gevallen van het levend villen van slachtvee heeft de 
NVWA de afgelopen vijf jaar waargenomen? 

318 Welke mogelijkheden voor escalatie van sancties heeft de NVWA 
bij herhaaldelijke constateerde overtredingen? Wordt dit op een 
manier bijgehouden dat inspecteurs hier meteen zicht op hebben? 

319 Is er binnen de NVWA een procedure voor het geval een inspecteur 
de mening heeft dat een slachthuis dusdanig slecht functioneert 
dat deze gesloten zou moeten worden? Zo ja, kunt u deze 
toelichten?
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