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Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de Minister voor Natuur en Stikstof 
over de uitspraken van dhr. Samsom over verplichte uitkoop van boeren 
(ingezonden 23 maart 2023). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het advies van Diederik Samsom, kabinetschef 
van Eurocommissaris Timmersmans en ex-PvdA leider, om boeren verplicht 
uit te kopen?1 

Vraag 2
Kunt u het verslag van het overleg tussen het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit en de heer Samsom naar de Kamer sturen? 

Vraag 3
Wat was de aanleiding om met de heer Samsom in gesprek te gaan? 

Vraag 4
Op welk gezag sprak de heer Samsom? 

Vraag 5
Deelt u de mening dat de Europese Commissie niet bevoegd is om voor te 
schrijven hoe Nederland gaat voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen 
voor Natura 2000-gebieden? 

Vraag 6
Op welke concrete punten zou Nederland een flexibele opstelling van de 
Europese Commissie juridisch gezien nodig hebben? 

Vraag 7
Welke onderbouwing gaf de heer Samsom voor zijn pleidooi om te kiezen 
voor verplichte opkoop van boerenbedrijven? 

1 Follow the Money, 22 maart 2023, «Diederik Samsom hamerde op gedwongen uitkoop 
veeboeren» (https://www.ftm.nl/artikelen/diederik-samsom-hamerde-op-gedwongen-uitkoop-
veeboeren)
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Vraag 8
Is de veronderstelling juist dat verplichte opkoop per geïnvesteerde euro 
minder natuurwinst oplevert dan vrijwillige opkoop, verplaatsing, innovatie, 
extensivering en verbeterd natuurbeheer? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 9
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Europese goedkeuring voor 
de voorgelegde opkoopregelingen? 

Vraag 10
In hoeverre is door de heer Samsom het bieden van ruimte voor de nationale 
stikstofaanpak gekoppeld aan het geven van steun aan de door de Europese 
Commissie voorgestelde Verordening natuurherstel? 

Vraag 11
Is er een verband tussen de druk vanuit de Europese Commissie en de 
terughoudendheid als het gaat om innovatieve oplossingen in de stikstofaan-
pak?
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