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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35925 XIV 
 
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het voorstel is 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid Omtzigt, 
CDA en JA21. 
Tegen: PVV, PvdA, GroenLinks, PvdD, FVD, Groep Van Haga, BBB en BIJ1. 
 
Verworpen en ingetrokken amendementen 
Artikel 21 Land- en tuinbouw 
22 (Bisschop) over extra budget voor subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- 
en managementmaatregelen 
 
De regering heeft in 2022 249,2 miljoen euro gereserveerd voor de Gerichte opkoop van 
veehouderijen rondom Natura 2000-gebieden en slechts 15,9 miljoen euro voor de 
Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen. De 
indiener constateert dat brongerichte verduurzaming per geïnvesteerde euro enkele malen 
meer emissiereductie en depositiereductie of stikstofruimte oplevert dan opkoop. Hij stelt 
derhalve voor een klein deel van het budget voor gerichte opkoop van bedrijven te 
verschuiven naar brongerichte verduurzaming bij veehouderijbedrijven nabij  
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stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De invulling van deze brongerichte verduurzaming 
nabij Natura 2000-gebieden kan geschieden in samenwerking met de betrokken provincies, 
zoals nu ook gebeurt voor de regeling Gerichte opkoop. 
Verworpen. Voor: DENK, Fractie Den Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de 
PVV en Groep Van Haga 
 
Invoegen artikel 25 
24 (Bromet en Thijssen) over budget voor een transitiefonds landbouw, natuur, water en 
klimaat  
 
De crisis in de landbouw uit zich in grote problemen op het gebied van teveel emissies van 
stikstof, fosfaat en nitraat, methaan en CO2, met nadelige gevolgen voor klimaat, natuur 
en waterkwaliteit, maar ook in een slecht verdienvermogen voor duurzame boeren en een 
groot aantal bedrijfsbeëindigingen van boeren zonder opvolger. Een gezamenlijke aanpak 
van deze problemen biedt meer mogelijkheden en kansen, maar vraagt om ruime 
financiële armslag. Het PBL, de ministeries van LNV en Financiën, maar ook Universiteiten 
al dan niet in opdracht van het ministerie van LNV hebben in verschillende recente studies 
onderzocht welke middelen nodig zijn om de problemen op te lossen. Voor een structurele 
aanpak, die de grote vraagstukken uit de landbouw gezamenlijk aanpakt is een bedrag van 
ca. € 30 miljard nodig voor 10-12 jaar. In deze periode moet Nederland voldoen aan de 
Kaderrichtlijn Water (2027), de klimaatdoelen (2030) en de doelen uit de stikstofwet 
(2035). Ook de doelen en ambities voor nitraat en fosfaat, voor biodiversiteit en 
luchtkwaliteit, zoönosen en landschappelijke kwaliteit kunnen hiermee worden behaald.  
De leden Bromet en Thijssen stellen voor om een landbouwtransitiefonds op te richten, van 
in eerste instantie € 12 miljard, aangevuld in latere tranches tot € 30 miljard. Het fonds is 
gericht op het opkopen en herbestemmen van agrarische gronden, verplaatsen van 
bedrijven, vernietigen van dieren- en emissierechten en het herbestemmen van agrarische 
gronden voor natuur, natuurinclusieve extensieve landbouw en andere mengvormen. Het 
fonds draagt met subsidies of gunstige pachttarieven bij aan de omschakeling naar 
biologische landbouw, landschapsbeheer door boeren en het opvangen van economische 
verliezen van boeren door extensivering van hun bedrijfsvoering. 
Het fonds wordt bekostigd met een opstart in 2022 van € 12 miljard uit de algemene 
middelen en aanvullende financiering uit de algemene middelen in latere tranches in 2024 
en 2026 en 2028. Niet-uitgeputte middelen mogen worden meegenomen naar het 
volgende jaar (de zgn. 100% eindejaarmarge). Opbrengsten uit de pacht of verkoop van 
grond vloeien terug in het fonds. Indieners beogen om aanvullend aan onderhavig 
amendement een rechtvaardige bijdrage van bedrijven die in het landbouwsysteem 
opereren te vragen, waaronder banken en supermarkten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD en Fractie Den 
Haan 
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Artikel 50 Apparaat 
5 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters 
 
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband 
met de formatiereductie van voorlichters. 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga 
 
Artikel 21 Land- en tuinbouw 
23 (Beckerman) over begeleiding van agrariërs bij het omschakelen naar voedselbossen 
 
Voedselbosbouw is een natuurinclusieve vorm van kringlooplandbouw die plaatselijke 
biodiversiteit ondersteunt én een veelbelovend verdienmodel voor boeren laat zien. 
Grootschalige voedselbossen kunnen hierdoor een significante bijdrage leveren aan het 
vergroten van het Nederlands bosareaal op landbouwgrond met minimaal 1.000 hectare, 
zoals aangegeven in de Bossenstrategie. Dit amendement strekt ertoe voor de periode van 
2022 tot en met 2031 jaarlijks € 1,4 miljoen euro (in totaal € 14 miljoen) vrij te maken 
voor het mogelijk maken van professionele begeleiding van agrariërs die willen 
omschakelen naar voedselbos zoals bedoeld in de Green Deal Voedselbossen, door de 
daarvoor bekwame uitvoeringsorganisatie(s) in Nederland die beschikken over het 
benodigde netwerk en de praktijkervaring in het opzetten van professionele voedselbossen. 
Zo kan de doelstelling van 1.000 hectare voedselbos binnen tien jaar behaald zijn. De 
dekking voor het voorstel wordt voor 2022 gevonden in de middelen die op de aanvullende 
post gereserveerd zijn voor het Omschakelfonds. 
Ingetrokken. 


