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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over Stikstofhandel over provincie-
grenzen heen

Geachte heer de Vries,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 31 maart 2020, beantwoorden wij als volgt.

Uw ihleiding:
In het Noordhollands Dagbladi lezen wij dat de pro vincie Noord-Brabant boerenbedrijven op-
koopt in andere provincies om Logistiek Park Moerdijk mogelijk te maken. De opgekochte
stikstofruimte wordt ingezet om de economische ontwikkeling voor industrie mogelijk te ma-
ken. Dat zou betekenen dat de stikstofruimte die vrij komt ook naar andere sectoren gescho-
ven kan worden en niet alleen beschikbaar blijft voor de agrarische sector. Bovendien ont-
staat er scheefgroei door het schuiven van stikstofruimte van de ene naar de andere provin-
cie. De fractie van de Christen Unie maakt zich zorgen over het opkopen van bedrijven door
andere provincies en heeft hierover de volgende vragen:

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

Antwoord:
het college is over het opkopen van (veehouderij)bedrijven buiten de provinciegrens en de
redenen daarvoor, door middel van een brief van het college van GS van Noord-Brabant ge-
informeerd. Daarnaast is dit ook in IPO-verband besproken, zie ook het antwoord op vraag
10.

1https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200331 44730461/kamervragen-over-cowboyge-
drag-noord-brabant-dat-aast-op-stikstofvergunningen-buiten-eigen-provincie
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Vraag 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 Fryslan? Zo, ja waar bevinden die bedrijven zich dan in Fryslan en zo
nee, wat vindt u van provinciegrens overschrijdend salderen?

Antwoord:
De provincie Noord-Brabant heeft in haar brief aangegeven ter bate van de ontwikkelingen in
Moerdijk bedrijven te hebben aangekocht in Drenthe, Noord-Holland en Zeeland. Het college
is niet op de hoogte gesteld door andere provincies over het opkopen van veehouderijen in
Fryslan. De mogelijkheid tot het opkopen van veehouderijen buiten de eigen provinciegrens
is niet uitgesloten. Wel maakt het onderdeel uit van de overwegingen in het besluitvormings-
proces rond het extern salderen waarvan de uitkomst op dit moment nog niet bekend is.

Vraag 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?

Antwoord:
de mogelijkheid van het buiten de provinciegrens opkopen van veehouderijen en de gebieds-
gerichte aanpak kunnen strijdig zijn met elkaar. Maar het biedt ook kansen om bepaalde ge-
wenste ontwikkelingen in een gebied te realiseren; zie vanuit het perspectief van de provin-
cie Noord-Brabant het Logistiek Park Moerdijk.

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

Antwoord:
Geen, de besprekingen over het extern salderen met/tussen veehouderijen zijn nog niet af-
gerond.

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

Antwoord:
Dit maakt deel uit van de onder 4 genoemde besprekingen. Er is afgesproken om elkaar te
consulteren om te bepalen welk bedrijf hiervoor het meest geschikt is binnen de gebiedsge-
richte aanpak van de saldo gevende provincie.
Er is sprake van `goed rentmeesterschap'; degene die aankoopt heeft ook zorg voor het
voorkomen van verloedering van het platteland. Stikstofruimte die niet benodigd is, kan door
de saldo gevende provincie worden ingezet ten behoeve van alle sectoren.

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

Antwoord:
Gestreefd werd naar besluitvorming voor 1 mei 2020 maar inmiddels zijn de provincies het
erover eens dat meer tijd noodzakelijk is om ook juridisch houdbare randvoorwaarden te
kunnen opstellen. Het college heeft mede om deze reden besluitvorming opgeschort want

- 2 / 3 - Ons kenmerk: 01757968



provinsje fryslan <rd
provincie fryslan r m..'

ook de input vanuit de gesprekken met de dialoogpartners worden bij het besluitvormings-
proces betrokken.

Vraag 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?

Antwoord:
Wanneer wordt besloten tot het openstellen van het extern salderen met/tussen veehoude-
rijen, dan betekent dat naast de overheid ook marktpartijen stikstofruimte kunnen verwerven
door het aankopen van veehouderijen.

Vraag 8:
Hoe voorkomen we dat de veehouderij in Fryslan wordt "leeggekocht"? Wat betekent dit voor
het toekomstperspectief van onze veehouderij?

Antwoord:
Juist op het punt van ongewenste neveneffecten spitsen zich momenteel de gesprekken toe.
Denk hierbij aan leegstand & verloedering, prijsopdrijving en fragmentatie. Hoe dit kan wor-
den voorkomen is onderdeel van onder antwoord 4 genoemde besprekingen.

Vraag 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 zoja, welke?

Antwoord:
De inrichting van de zgn. opkoopregeling is nog volop in ontwikkeling maar duidelijk is wel
dat de vrijkomende stikstofruimte gebiedsgericht zal worden ingezet. Dit is een harde voor-
waarde voor de provincies.

Vraag 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?

Antwoord:
Wij zijn hier niet alleen bereid toe, maar dit is inmiddels ook al gedaan. In de brief van het
college van GS van Noord-Brabant erkent het provinciebestuur ook onzorgvuldig te zijn ge-
weest d2or niet vroegtijdig ten minste de provinciebesturen te informeren waarbinnen de
(veehoAeriflbedrijven zijn gelegen die opgekocht zijn.

Gedep erde Staten van Fryslan,

voorzitter

. I
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R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris bict
voor deze, ae ioco-provinciesecretaris
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