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Geachte leden,

Uw kenmerk

Graag informeren wij u over de Rijksregeling provinciale aankoop

veehouderijen nabij natuurgebieden.
Het Rijk stelt door middel van de Regeling provinciale aankoop

veehouderijen nabij natuurgebieden € 6.745.000,- beschikbaar om
veehouderijen die een hoge stikstofdepositie op overbelaste Natura
2000-gebieden hebben, op vrijwillige basis uit te kopen. Om van deze
regeling gebruik te maken moeten bedrijven voldoen aan de
voorwaarde dat het bedrijf zich bevindt binnen een straal van 1 0 km

rond een overbelast stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en gemiddeld
meer dan 2 mol per hectare per jaar uitstoot. Het gaat daarbij om
bedrijven die ook wel ‘piekbelasters’ worden genoemd. De regeling

voorziet in de aankoop van bedrijven, inclusief eventuele opstallen en
landbouwgrond.
Het initiatief om van de regeling gebruik te maken ligt bij de eigenaar

van de veehouderij. Omdat wij denken dat deze regeling een goede
bijdrage kan leveren aan het verminderen van de stikstofuitstoot op

kwetsbare Natura 2000-gebieden, maken wij graag gebruik van deze
regeling. Wij zullen gebruik maken van ons netwerk om signalen op te
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vangen voor kansen en mogelijkheden. De regeling is onderdeel van

het pakket aan rijksmaatregelen om aan de doelstellingen uit de Wet
stikstofreductie en natuurherstel (Wsn) te voldoen.
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In de eerste tranche van de regeling is opgenomen dat de veehouder ,
die zijn bedrijf onder deze regeling verkoopt, niet elders in Nederland

een nieuw agrarisch bedrijf mag starten. In de tweede tranche van de

regeling - die in de loop van het jaar 2021 wordt verwacht - is deze

bepaling niet opgenomen. Bij het opstarten van een eventueel nieuw
bedrijf worden er aanvullende eisen gesteld aan de bedrijfsvoering

m.b.t. stikstofuitstoot.

Financiering
Het aanvragen van de regeling betekent niet zonder meer dat het

budget besteed moet worden. De eerste tranche van de regeling wordt
door het Rijk als voorfinanciering beschikbaar gesteld. Mocht blijken

dat deel A ontoereikend is, dan kan de provincie Noord-Holland
aanspraak maken op deel B van de regeling. Echter, deel B van de
regeling dient de provincie Noord-Holland eerst zelf voor te
financieren. Na afronding van de regeling ontvangen wij dan ook deze
middelen van het Rijk. Wij hebben besloten een eventuele
voorfinanciering beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Groen. In de

praktijk zal het gaan om maximaal € 3.705.000,-.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en

hopen op een succesvolle toepassing van deze regeling, om op die

manier de stikstofproblematiek bij Natura2000-gebieden te
verminderen.
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