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Geachte mevrouw Schouten,
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief 1 inzake de stand van zaken
van de subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). De leden van de fracties van
GroenLinks, PvdA, de SP en PvdD hebben naar aanleiding hiervan enkele gezamenlijke vragen en
opmerkingen.
Bent u bekend met het onderzoek en het bijhorende artikel ‘Het prijskaartje van de stank’ uit de
Groene Amsterdammer van 25 juni 2020 2, waarin gesteld wordt dat de relatie tussen
ammoniakuitstoot, stikstofdepositie en het Natuurnetwerk Nederland (waaronder Natura 2000gebieden) in de saneringsregeling varkenshouderij niet sterk is?
De leden van de voornoemde fracties vragen u of u kunt ingaan op de kritiek in het artikel dat de
uitbreiding van de regeling voor stikstofdoelen niet doelmatig lijkt te zijn, daar onduidelijk is hoe
relatie tussen de uitkoop van varkensbedrijven en stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden precies
wordt gelegd. Kunt u onderbouwen waarom de uitkoop van deze bedrijven een doelmatige besteding
van middelen is? Deze leden verzoeken u de beantwoording uit te splitsen naar doelmatigheid voor
stankoverlast en doelmatigheid voor de aanpak van de stikstofproblematiek.
Kunt u aangeven hoeveel van de bedrijven zouden vallen onder de categorie van zogenaamde
piekbelasters in de buurt van zowel het Natuurnetwerk Nederland als Natura 2000-gebieden? Onder
piekbelasters verstaan deze leden bedrijven met hoge emissies richting nabijgelegen
natuurgebieden, zoals de commissie Remkes deze bedrijven gedefinieerd heeft.
Kunt u een kaartbeeld aanleveren van bedrijven die stoppen met hulp van de regeling en kunt u
daarbij in een tabel aangeven hoeveel daarvan op 1, 5 en 20 km van een Natura 2000-gebied
liggen?
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Kunt u ingaan op de kritiek in dit artikel dat de regeling niet aansluit bij het advies van het
Adviescollege Stikstofproblematiek over de vormgeving van regelingen ter vermindering van
stikstofdepositie in kwetsbare gebieden? Kunt u daarbij met name ingaan op het aspect van
generieke regeling versus specifieke regeling en de kosteneffectiviteit daarvan (‘De uitkoop van
veehouderijen heeft alleen zin als het gaat om bedrijven met een relatief grote depositielast nabij
kwetsbare en relatief zwaar belaste natuur’ 3)?
Kunt u aangeven hoeveel van deze bedrijven niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor de
regeling wanneer de toegang niet uitgebreid was in verband met de stikstofaanpak? En kunt u
voorts aangeven bij welk percentage van deze bedrijven een directe relatie met stikstofuitstoot te
leggen is?
Heeft u inzicht in de mate waarin het om gezonde bedrijven gaat die nu besluiten om te stoppen?
Met andere woorden, in hoeverre kan er sprake zijn van oversubsidiëring van bedrijven die door
natuurlijk verloop op korte dan wel middellange termijn vanwege bedrijfsmatige redenen ook
zouden stoppen?
Kunt u aangeven of er bij eventuele nieuwe stoppersregelingen met betrekking tot de veehouderij,
aanscherpingen zijn te verwachten op de genoemde aspecten (de relatie tot Natura 2000-gebieden
en Natuur Netwerk Nederland, piekbelasting, en economische noodzakelijkheid tot uitkoop), zo
vragen de leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD.
De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 28
augustus 2020.
Hoogachtend,

mr. N.J.J. van Kesteren
Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
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