
SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde 

Gericht aan 
 

Gedeputeerde Staten K. Fokkinga 

Inleidende toelichting 
(facultatief) 

In het Noordhollands Dagblad1 lezen wij dat de provincie Noord-
Brabant boerenbedrijven opkoopt in andere provincies om 
Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. De opgekochte 
stikstofruimte wordt ingezet om de economische ontwikkeling 
voor industrie mogelijk te maken. Dat zou betekenen dat de 
stikstofruimte die vrij komt ook naar andere sectoren geschoven 
kan worden en niet alleen beschikbaar blijft voor de agrarische 
sector. Bovendien ontstaat er scheefgroei door het schuiven van 
stikstofruimte van de ene naar de andere provincie. De fractie 
van de ChristenUnie maakt zich zorgen over het opkopen van 
bedrijven door andere provincies en heeft hierover de volgende 
vragen: 

Vragen 
 
 

1. Bent u bekend met dit ongewenst salderen over de 
provinciegrenzen heen? 

2. Het Rijk, provincies en boerenorganisaties overleggen 
nog steeds over de aanpak, heeft u signalen van de 
provincie Noord-Brabant of andere provincies ontvangen 
over het opkopen van veehouderijen in Fryslân? Zo, ja 
waar bevinden die bedrijven zich dan in Fryslân en zo 
nee, wat vindt u van provinciegrens overschrijdend 
salderen? 

3. Is het college van mening dat de gebiedsgerichte aanpak 
hiermee in het gedrang komt? Zo ja, hoe kan dat 
voorkomen worden? Zo nee, waarom vindt het college 
dat? 

4. Welke besluiten zijn er binnen IPO verband genomen 
over extern salderen? 

5. Zijn er binnen IPO verband ook afspraken gemaakt over 
hoe er gehandeld wordt tussen de provincies? Zo ja, 
welke afspraken betreft het? 

6. Wanneer verwacht u dat er meer duidelijkheid komt over 
landelijke en provinciale regels en randvoorwaarden wat 
betreft de opkoop van stikstofruimte? 

7. Bent u het met ons eens dat een gevolg van dit 
opkoopbeleid door een overheid kan zijn, dat de deur 
voor grote bedrijven om massaal veehouderijen op te 
kopen, wijd open staat? 

8. Hoe voorkomen we dat de veehouderij in Fryslân wordt 
“leeggekocht”? Wat betekent dit voor het 
toekomstperspectief van onze veehouderij? 

9. De overheid komt met een regeling om agrarische 
bedrijven rondom Natura-2000 gebieden op vrijwillige 
basis op te kopen. Hoe zorgt u ervoor dat dat de 
vrijgekomen stikstofruimte goed ingezet wordt? Wordt er 
ook een prioritering aan gegeven en zo ja, welke? 

10. Bent u bereid om Noord-Brabant in het stikstofoverleg 
met andere provincies aan te spreken op dit ongewenste 
gedrag en te pleiten voor afspraken en regelgeving die dit 
voorkomen? 

 
1 https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200331_44730461/kamervragen-over-
cowboygedrag-noord-brabant-dat-aast-op-stikstofvergunningen-buiten-eigen-provincie 
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