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Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landelijk gebied 
 

 
Kenmerk 
DGNVLG / 21295483 De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke regeling die worden 

doorgevoerd betreffen:  
 
1. Verhoging van het subsidieplafond met € 133,3 miljoen; 
2. Verlenging van de eindtermijn waarop de koopovereenkomsten moeten zijn 

afgesloten met vier maanden tot en met 4 september 2022; 
3. Verruiming van de subsidiabele kosten middels aanpassing van de definitie 

‘landbouwgrond’ waarmee opkoop van grond onder en rond de 
bedrijfsgebouwen zoals stallen mogelijk wordt gemaakt;   

4. Het verhoging van de plafondwaarde voor veehouderijen zonder 
productierecht van € 125.000 per mol stikstofdepositie per hectare per jaar 
naar € 250.000 per mol stikstofdepositie per hectare per jaar.  

 
De oorspronkelijke Rpav is onbedoeld op 1 november 2021 vervallen, vanwege de 
in de regeling opgenomen horizonbepaling. Het vervallen van de Rpav heeft geen 
directe gevolgen, omdat de regeling overgangsrecht bevatte waardoor zij van 
toepassing blijft op voordien ingediende provinciale aanvragen. Om het 
subsidieplafond te kunnen verhogen en de voorwaarden van de regeling te 
kunnen verruimen moet de Rpav opnieuw worden vastgesteld, inclusief deze 
wijzigingen. 
 
Toelichting 
De wijzigingen worden inhoudelijk toegelicht in de toelichting bij de Regeling 
(Bijlage 3 bij deze nota, Hoofdstuk I paragraaf 1).  
 
De wijzigingen zijn in overleg met de provincies tot stand gebracht. 

• Ten aanzien van punt 2 zouden de provincies graag een verdere 
verlenging zien naar 1 januari 2023, ambtelijk willen we vanuit het 
ministerie van LNV een verruiming beperkt houden, omdat dit mogelijk 
consequenties heeft voor het tijdstip waarop stikstofdepositieruimte voor 
SSRS doelen woningbouw, MIRT-projecten en legalisatie van melders 
beschikbaar komt; het risico daarop neemt toe naarmate publicatie verder 
opschuift. Met verlenging naar 4 september 2022 hebben hier naar een 
optimum gezocht. 

• Ten aanzien van punt 4 zouden de provincies graag een verdere 
verruiming zien naar € 500.000 per mol stikstofdepositie per hectare per 
jaar; daarvoor is echter geen ruimte.  




