
2022D51898 VERSLAG HOUDENDE EEN 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 Wijziging van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het 
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhan-
gende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 36 250 XIV, nr. 2). 

De voorzitter van de commissie, 
Geurts 

De griffier van de commissie, 
Jansma 
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Nr Vraag 

1 Klopt het dat extern salderen in het kader van stikstof altijd gebeurt op basis van de 
natuurvergunning? Kan er voor de uitbreiding of nieuwvestiging van bedrijven ook 
extern worden gesaldeerd met de omgevingsvergunning? Waarom wel of waarom 
niet? 

2 Indien extern salderen met een omgevingsvergunning mogelijk is, zou het dan in 
theorie kunnen dat bijvoorbeeld een stoppende veehouder zijn natuurvergunning aan 
het ene project verkoopt en zijn omgevingsvergunning aan een ander, waarbij in beide 
gevallen extern wordt gesaldeerd? Zo ja, heeft u signalen ontvangen dat dit in de 
praktijk ook gebeurt? 

3 Kunt u uitsluiten dat ondernemers die hun bedrijf inkrimpen of stoppen dubbel kunnen 
verdienen aan hun vergunningen, namelijk door zowel met hun natuurvergunning als 
hun omgevingsvergunning extern te salderen? Zo ja, waarom? 

4 Klopt het dat de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop nog niet is 
geopend en dat bijna 185 miljoen euro wordt doorgeschoven naar 2023? Wat is de 
reden hiervoor? Wanneer wordt deze subsidieregeling opengesteld en wanneer vinden 
naar verwachting de eerste betalingen uit deze regeling plaats? 

5 Klopt het dat uit ex-ante onderzoek is gebleken dat het verdunnen van mest met water 
minder stikstofreductiepotentieel heeft dan oorspronkelijk aangenomen? Zo ja, waarom 
is er dan alsnog 22 miljoen euro hiervoor doorgeschoven naar latere jaren in plaats van 
het hele budget te besteden aan effectievere maatregelen? Wat gebeurt er met de 33,1 
miljoen euro die uit de regeling waterbassins is gehaald? 

6 Staat het Omschakelfonds momenteel open? Zo ja, hoeveel geld is er al uitgegeven uit 
het fonds en welke budgetten zijn hiervoor begroot in de komende jaren? 

7 Kunt u een overzicht geven van hoeveel structurele financiële ondersteuning nationale 
parken in Europees Nederland per hectare hebben ontvangen en hoeveel dit is geweest 
in Caribisch Nederland in de afgelopen vijf jaar, los van incidentele ondersteuning door 
de COVID-19 pandemie of projectfinanciering? 

8 Zijn pluimveerechten en varkensrechten onderling verhandelbaar? Zo nee, zijn deze 
ooit onderling verhandelbaar geweest? 

9 Kan een ondernemer met een ruime natuurvergunning deze gewoon volledig gaan 
benutten, ook wanneer hier bijvoorbeeld een extra stal voor moet worden gebouwd of 
is er dan sprake van intern salderen? Kunt u gedetailleerd uitleggen hoe dit in zijn werk 
gaat? 

10 Hoeveel budget is jaarlijks gereserveerd ter ondersteuning van wildopvangorganisa-
ties? Welke subsidies of andere vormen van ondersteuning worden hiervoor 
uitgetrokken? 

11 Hoeveel budget is gereserveerd voor dierenhulporganisaties? 
12 Hoeveel budget is gereserveerd ter ondersteuning voor dierenasielopvang? 
13 Hoeveel boerenbedrijven zijn tot op heden opgekocht in het kader van stikstof? Kunt u 

per provincie uitsplitsen om hoeveel bedrijven het gaat? Om hoeveel dieren gaat het? 
14 Kunt u toelichten hoeveel boeren het afgelopen jaar zijn uitgekocht en hoeveel grond 

hiermee is gemoeid? Hoeveel grond is hierbij vrijgekomen? 
15 Hoe verloopt de fiscale afhandeling van de stakingswinst voor vissers die gebruik 

maken van de saneringsregeling? 
16 In welke mate komen vissers, die gebruik maken van de saneringsregeling, door de 

fiscale afhandeling van de stakingswinst in financiële problemen? 
17 Welke mogelijkheden zijn er om de fiscale afhandeling van de stakingswinst voor 

vissers aan te passen? In welke mate kan de belasting op de stakingswinst in delen 
worden betaald of worden kwijtgescholden? 

18 Hoe wordt voorkomen dat vissers, die gebruik maken van de saneringsregeling, een 
flinke schuld overhouden door de fiscale afhandeling van de stakingswinst? 

19 Hoe komt het dat het opdrachtenbudget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautori-
teit (NVWA) met 16,9 miljoen euro lager uitvalt? 

20 Waaruit bestaat de verhoging van de loon- en prijsbijstelling van 6,1 miljoen euro bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?
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