
2022D21519 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een 
aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit en de Minister voor Natuur en Stikstof over het 
Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het 
Diergezondheidsfonds 2021 (Kamerstuk 36 100 XIV, nr. 1). 

De voorzitter van de commissie,
Geurts 

De griffier van de commissie,
Jansma 
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Nr Vraag 

1 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de begrotingsreserve 
visserij? 

2 Klopt het dat de totale waarde van alle beschikkingen voor 
exploitatiesubsidies via de Stimuleringsregeling Duurzame 
Energieproductie (SDE) en SDE+ voor vergisting (afgegeven t/m 
oktober 2019) € 4.060 miljoen was (zoals eerder geantwoord op 
feitelijke vragen)? 

3 Klopt het dat de totale waarde van de afgegeven beschikkingen 
voor exploitatiesubsidies voor mestvergisting en co-vergisting in 
de SDE en SDE+ (tot februari 2021) circa € 2,4 miljard was (zoals 
ook eerder geantwoord op feitelijke vragen)? 

4 Kunt u aangeven hoe het bij vraag 2 en 3 staande verschil 
verklaard kan worden? Komt dat wellicht omdat in het eerstge-
noemde bedrag ook andere soorten vergisters dan mestvergisters 
zijn meegenomen? Om welke andere soorten van vergisting gaat 
het daarbij? 

5 Wat is de totale waarde van alle beschikkingen voor (mono- en co-) 
mestvergisters die tot op heden onder de SDE, SDE+ en SDE++ 
exploitatiesubsidies hebben ontvangen voor de productie van 
hernieuwbare energie? 

6 Is er een subsidieplafond voor mestvergisters in de huidige 
SDE++-subsidie? Zo ja, op welk bedrag staat dat plafond? 

7 Klopt het dat de subsidieregeling ter stimulering van mestverwer-
king van uw ministerie die liep tussen 2016 en 2021, waaronder 
13 projecten een beschikking hebben gehad, is afgesloten? 

8 Klopt het dat begin 2022 een nieuwe subsidieregeling ter stimule-
ring van mestverwerking en kunstmestvervanging is opengesteld? 
Wat is het budget van deze subsidieregeling? Zijn er nog andere 
subsidies voor mestverwerking en -vergisting, wellicht van andere 
ministeries of middels het Gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(GLB), of zijn daar plannen voor? 

9 Gebruiken uw ministerie of uitvoeringsinstanties algoritmen bij de 
uitvoering van het werk? Kunt u een limitatieve lijst geven? 

10 Zijn er op ICT-systemen en het verwerken van data binnen uw 
ministerie en/of bij uitvoeringsinstanties Privacy Impact Analyses 
(PIA) of Gegevensbeschermingeffectbeoordeling (GEB) uitgevoerd 
in 2021? Kunt u deze rapportages naar de Kamer zenden? 

11 Hoeveel extern advies is er ingewonnen door uw ministerie in 
2021? 

12 Wat is de verhouding fte als het gaat om externe krachten, vaste 
contracten en tijdelijke contracten op uw ministerie en bij de 
diensten? 

13 Welke onderzoeken zijn extern uitgevoerd in 2021 en door wie? 
14 Hoeveel heeft het extern advies uw ministerie en/of haar diensten 

gekost in 2021? 
15 Hoe is de Chief Information Officer bij uw ministerie gepositio-

neerd? 
16 Hoe analyseert uw ministerie zogenaamde «burgersignalen» die 

bij publieksvoorlichting binnenkomen? 
17 Krijgt en bespreekt u de «burgersignalen»? 
18 Hoe bepaalt uw ministerie welke contacten en afspraken van de 

bewindspersonen publiek worden gemaakt? Welke handreiking ligt 
daarvoor bij de communicatie-afdeling? 

19 Welke kosten heeft uw ministerie gemaakt aan juridische 
procedures? 

20 Wat heeft de inzet van de Landsadvocaat namens uw ministerie 
gekost? 

21 Hoeveel geld heeft uw ministerie uitgegeven aan extern juridisch 
advies in zijn algemeenheid? 
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22 Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de 
motie-Bisschop over meerjarige cofinanciering van praktijkproeven 
in het kader van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 
2030 (Kamerstuk 35 925 XIV, nr. 75)? 

23 Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de motie-Bisschop c.s. 
waarin de regering verzocht is bij de handhaving van het fosfaat-
rechtenstelsel recht te doen aan de juridische situatie van 
knelgevallen (Kamerstuk 33 835, nr. 191)? 

24 Op welke wijze heeft u zich inmiddels uitgesproken tegen de 
ambitie in de Van-boer-tot-bordstrategie om het mestgebruik met 
20% omlaag te brengen, zoals gevraagd via de motie-Bisschop 
(Kamerstuk 35 570, nr. 65)? 

25 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan de motie Bisschop 
over betere prioriteitsstelling in het Natura 2000 beleid (Kamerstuk 
32 670, nr. 188)? 

26 Hoeveel geld is er uit het provinciefonds naar natuur gegaan? 
27 Aan welke internationale organisaties is er in 2021 contributie 

betaald en hoeveel? 
28 Hoeveel geld is er in 2021 gegaan naar gecertificeerde agrarische 

collectieven, uitgesplitst per collectief en met vermelding van doel? 
29 Hoeveel geld is er in 2021 gegaan naar specifieke uitkering voor 

gemeenten (SPUK)? 
30 Kunt u een lijst sturen met top 10 meest gebruikte gewasbescher-

mingsmiddelen in Nederland? 
31 Wat zijn de top 10 meest gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 

in de wereld? 
32 Hoeveel bedrijven zijn er in Nederland actief op het gebied van 

veredeling van gewassen? 
33 Is er een lijst voorhanden met maximum residuwaarden die op ons 

voedsel mag worden aangetroffen na bewerking met gewasbe-
schermingsmiddelen? 

34 Is er inzicht in de mate van droogte van agrarische gebieden in 
Nederland door het jaar heen? Kunt u deze gegevens delen? 

35 Welke methoden bestaan er om grond droog te maken of juist te 
vernatten en het grondwaterpeil op te hogen of te verlagen? 

36 Hoeveel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt Nederland relatief 
ten opzichte van andere EU-landen, bijvoorbeeld uitgesplitst per 
vierkante meter agrarische grond? 

37 Hoeveel geld voor onderzoek naar het afbouwen van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen is er? Zowel binnen de EU als 
binnen uw ministerie? Hoe wordt dit geld op dit moment besteed? 

38 Kunt u een overzicht sturen van de belangrijkste huidige wet- en 
regelgeving rondom gewasbescherming, plantveredeling en 
voedselveiligheid en wet- en regelgeving die in de maak is, zowel 
Nederlands als Europees? 

39 Waar bestaan de transitievrijstellingen uit bij het uitvoeringspro-
gramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030? 

40 Wat is de reikwijdte van de in te zetten middelen die vrijkomen als 
gevolg van onderuitputting van de Subsidieregeling sanering 
varkenshouderij (Srv); waar valt hierbij aan te denken? 

41 Hoeveel PAS-melders zijn inmiddels gelegaliseerd, kunt u hiervan 
een tijdlijn geven? 

42 Acht u het systeem van interne saldering ten behoeve van 
PAS-melders specifiek en als instrument in zijn algemeenheid 
juridisch houdbaar, zijn er juridische risico’s en zo ja welke? 

43 Welke bijstellingen van berekeningen met AERIUS-Calculator 
hebben plaatsgevonden zowel in meetwijze, als in toepassing 
sinds het rapport en de aanbevelingen van de commissie-Hordijk? 

44 Hoeveel stikstofdepositie is er via extern salderen ingetrokken ten 
behoeve van de natuur in 2021? Hoeveel procent is dit? 
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45 Klopt het dat u met de woorden «met name glastuinbouw» bedoelt 
dat het gros van de gereserveerde middelen (uit de 6,8 miljard 
euro) voor de klimaatopgave voor de landbouw, ten dele vallen 
voor de glastuinbouw? 

46 Hoeveel ondernemers zijn tegemoetgekomen in het kader van de 
Wet tegemoetkoming schade bij rampen, welke voorwaarden 
golden hier? 

47 Hoeveel geld is er gereserveerd voor het Subsidiestelsel Natuur en 
Landschap? 

48 Hoeveel hectare op de Noordzee is gevrijwaard van bodemberoe-
ring door visserij? Hoeveel is daar in 2021 bijgekomen? Indien er 
niets is bijgekomen: wanneer is de verwachting dat meer gebieden 
worden gevrijwaard? 

49 Hoe wordt de doelmatigheid van de inzet van vouchers vanuit de 
Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) 
beoordeeld? 

50 Wat zijn de consequenties van het niet halen van de realisatiedoe-
len voor de uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland; wat is 
de trend van de jaarlijkse toename ten opzichte van de 
realisatiedoelen? 

51 Valt de beoogde uitbreiding van bosareaal onder de beoogde 
doelstelling om 80.000 hectare te realiseren in 2027? 

52 Welke activiteiten zijn er ondernomen vanuit de Agenda natuurin-
clusief en wat zijn de resultaten en hoeveel heeft dit gekost? 

53 Hoeveel hectare bos is er aangelegd in 2021? Waar is het bos 
geplant en wat was er voor het bos werd aangeplant? 

54 Hoeveel geld is er in 2021 extra gegaan naar het Subsidiestelsel 
Natuur en Landschap? 

55 Bent u bekend met de GMO-verordening (1308/2013, art. 210 bis) 
en hoe kijkt u aan tegen de GMO-verordening; ziet u in deze 
verordening kansen voor versterking van agrarisch ondernemer-
schap en verbetering van het verdienvermogen voor agrariërs; zo 
ja welke? 

56 Op welke wijze bepaalt u het succes van het beleid gericht op het 
verdienmodel van de agrarisch ondernemer? 

57 Wanneer wordt de eerste evaluatie van de werking van Identificatie 
& Registratie (I&R)-Hond verwacht? 

58 Indien de inwerkingtreding van de I&R-Hond als een succes gezien 
wordt, wordt er dan ook een I&R-systeem geïmplementeerd voor 
katten? 

59 Welke problemen heeft de I&R-Hond opgeleverd voor zwerfhon-
denstichtingen? Is hier contact over met dergelijke stichtingen? 

60 Heeft er al handhaving plaatsgevonden op basis van het op 
1 november 2021 in werking getreden programma I&R-Hond? 

61 Wat is de stand van zaken van de naar aanleiding van het rapport 
van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over stalbranden 
gestarte verstevigde aanpak van stalbranden? 

62 Hoeveel van de melkveebedrijven, pluimveebedrijven en varkens-
bedrijven is op dit moment grondgebonden en wat verstaat u per 
deelsector onder grondgebondenheid? 

63 Wat is het tijdpad van het wetsvoorstel grondgebonden 
melkveehouderij? 

64 Waarom wordt er alleen LED-subsidie verstrekt aan tuinders die de 
assimilatielampen en -rails verwijderen, terwijl tuinders nu 
gevraagd wordt om diezelfde lampen aan te zetten als er een piek 
op het elektriciteitsnet is? 

65 Hoe waarborgt u de samenwerking die tussen de regio’s en het 
Rijk is ontstaan in het kader van de Regio Deals? 
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66 Kunt u bevestigen dat in het programma waarin overheid en 
bedrijfsleven samen bouwen aan een nieuw kostprijsmodel en 
retributiestelsel voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA) – naast transparantie, meerjarige stabiliteit en voorspel-
baarheid van de tarieven – ook differentiatie en beloning naar 
gedrag centraal staan? 

67 Hoeveel nertsenhouderijen zijn gestopt naar aanleiding van de 
stoppersregeling en zijn hiermee alle zaken gesloten; wat is de 
reden dat voor een aantal dossiers extra controles worden 
uitgevoerd? 

68 Wat verklaart de daling van opdrachten in het kader van mestbe-
leid in 2020 ten opzichte van 2019; wat verklaart de grote stijging in 
ontvangsten in het kader van mestbeleid in de karen 2018/2019/
2020? 

69 Hoe zijn de uitgaven voor Staatsbosbeheer onderverdeeld? 
70 Waar gaat de overige 89% van het volume aan geïmporteerde soja 

naartoe; waar wordt dit in verwerkt? 
71 Hoe is het verschil (van minus 2.166.000 euro) tussen de vastge-

stelde begroting en de realisatie op de post Centrale Commissie 
Dierproeven te verklaren? 

72 Wordt het begrotingsverschil op de bijdrage aan de Centrale 
Commissie Dierproeven ingezet voor proefdiervrije innovatie? 

73 Wat verklaart de tegenvallende deelname aan de Srv? 
74 Welke belemmerende factoren zijn in beeld gebracht bij de 

tussentijdse evaluatie Maatregel gerichte opkoop en hoe is hier in 
de nieuwe tranches mee omgegaan? 

75 Betreft het hier de Natuurbank waarop u in het kader van de 
zogenaamde ADC-toets een beroep wilt doen en waarvan het 
onderliggende wetsvoorstel inmiddels in behandeling is bij de 
Tweede Kamer? 

76 Welke gerichte maatregelen voor natuurherstel en -verbetering ten 
behoeve van het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 
van stikstofgevoelige habitats zijn reeds genomen, door wie zijn 
deze maatregelen genomen en hoe monitort u het doelbereik van 
de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) hierbij? 

77 Wat is er gefinancierd van de eerste tranche van de Regeling 
versneld natuurherstel? 

78 Hoeveel vissers zijn er in 2021 gesaneerd? Hoeveel geld is hier 
naartoe gegaan? 

79 Met betrekking tot het Agroprogramma: betreft het hier ook 
agrarische bedrijven in Groningen die door aardbevingen te maken 
hebben gehad met gescheurde mestkelders; zo ja, hoeveel 
bedrijven betreft het hier? 

80 Hoeveel van de specifieke uitkering impuls veenweiden is in 2021 
uitgegeven en waaraan? 

81 Op basis van welke mogelijkheden is het wél mogelijk de Brexit 
Adjustment Reserve (BAR) -gelden aan te wenden voor sanering 
(155 miljoen euro uit de saneringsregeling)? 

82 Hoeveel van de gereserveerde middelen van de stilligregeling 
(33 miljoen euro) zijn inmiddels aangewend en ingezet ten 
behoeve van de visserijsector? 

83 Hoeveel van de beschikbare BAR-gelden (200 miljoen euro) zijn 
inmiddels ingezet voor de visserijsector? 

84 Hoeveel geld is er gegaan naar het oplossen van vismigratiepro-
blemen? Wordt er nog steeds gevist rondom deze nieuwe 
migratieroutes? Zo ja, waar en op wat? 

85 Hoe komt het dat monitoring van de effecten van genomen 
maatregelen voor natuurherstel en tegen verdroging momenteel 
nog ontbreekt en bent u van plan deze monitoring alsnog te gaan 
doen? 
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86 Hoeveel bedraagt de Visserijreserve inclusief de 6,6 miljoen euro 
die wordt overgeheveld uit het subsidiebudget van Duurzame 
Visserij? 

87 Kan de Visserijreserve ingezet worden voor de uitkoop van 
bijvoorbeeld kottervissers die geen toekomst meer zien in de 
visserij? 

88 Hoeveel veehouderijlocaties rondom Natura 2000-gebieden zijn in 
2021 uitgekocht en hoeveel mol stikstofwinst heeft dit opgeleverd? 

89 Waarom is geen inzage te geven in het «Percentage innoverende 
agrarische bedrijven» ten opzichte van de peildatum? 

90 Hoeveel en welke dierentuinvergunningen heeft de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) in de afgelopen vijf jaar 
afgestaan? 

91 Hoeveel en welke dierentuinvergunningen zijn door de RVO 
verlengd in de afgelopen vijf jaar? 

92 Hoeveel dierentuinvergunningen heeft de RVO geweigerd in de 
afgelopen vijf jaar? 

93 Hoeveel en welke dierentuinvergunning zijn ingetrokken in de 
afgelopen vijf jaar? 

94 Voor welke onderwerpen is het noodzakelijk om specialistische 
kennis in te huren? 

95 Wat is de reden dat het ministerie de specialistische kennis niet zelf 
in huis heeft? 

96 Wat verklaart de verminderde apparaatsuitgave voor het College 
voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
(Ctgb) en voor de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst 
voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen? 

97 Wat wordt bedoeld met «sinds 2021 hanteert de NVWA een 
integrale kostprijs, waarin een opslag voor bedrijfsvoering-kosten 
is opgenomen»? Kunt u hierop een toelichting geven, ook op de 
vraag waarom het ontbreken hiervan zorgde voor een substantieel 
verlies? 

98 Waarom vallen de kosten voor fte zoveel hoger uit dan begroot? 
99 Welk bedrag wordt er door de NVWA uitgegeven aan externe 

inhuur? 
100 Kunt u een nadere specificatie geven van de tabel «deelplafondbe-

dragen per sector»: waarom loopt de kolom «uitgaven aan 
bestrijdingskosten» opgeteld niet op tot 100% en welke sector/
sectoren valt/vallen onder «overige dierziekten»; waarom is die 
laatste post tweemaal in de tabel opgenomen? 

101 Wat is de reden dat voor nertsen geen diergezondheidsheffing 
werd geheven en zijn nog potentieel andere risicovolle sectoren te 
identificeren waarvoor op dit moment nog geen heffing wordt 
geheven; waarom is er toch voor gekozen 6,2 miljoen euro ten 
laste van het Diergezondheidsfond (DGF) te brengen? 

102 Hoeveel met vogelgriep besmette locaties zijn in heel 2021 
geruimd en hoeveel geld is hiervoor ten laste gebracht van het 
DGF? 

103 Wanneer verwacht u het Toekomstperspectief Garnalenvisserij 
gereed te hebben? 

104 Is de veronderstelling juist dat bijna de helft van de beschikbare 
middelen vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en 
Visserij (EFMZV) nog niet is uitgegeven? Waarom niet? 

105 Kunt u nader inzicht geven in de besteding van de nog niet 
uitgegeven beschikbare middelen vanuit het EFMZV (2014–2020)? 
Welk deel van deze middelen is nog niet belegd? 
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106 Welke beschikbare middelen vanuit de EFMZV en de begrotingsre-
serve visserij zijn nog niet juridisch verplicht ingeboekt en zijn 
derhalve eventueel beschikbaar voor compensatie van visserijbe-
drijven, gelet op de door de Europese Unie geboden ruimte 
hiervoor? 

107 Op welke wijze worden de uitgegeven en gedeclareerde middelen 
uit pijler 1: Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en pijler 2: 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) 
geëvalueerd op grond van rechtmatigheid en doelmatigheid?
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