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Vragen en antwoorden over de regeling Provinciale aankoop 

veehouderijen 

 

• Wat zijn de belangrijkste verbeteringen in deze regeling (1e tranche)? 

o Er is meer budget beschikbaar. De subsidie wordt verhoogd met €133 miljoen 

euro;   

o Opkoop van erfgrond rond stallen wordt mogelijk gemaakt;   

o Er kan meer geld worden besteed aan het opkopen van veehouderijen zonder 

productierecht (zoals kalverhouderijen);  

o De eindtermijn waarop de koopovereenkomsten moeten worden gesloten is 

verlengd met 4 maanden, tot 4 september 2022.  

 

• Waar komt het extra geld vandaan? 

Het extra geld komt uit het resterend budget van de Subsidieregeling sanering 

varkenshouderijen (Srv). 

 

• Waarom wordt het subsidieplafond opgehoogd? 

Het doel van de ophoging is om meer stikstofdepositieruimte te krijgen onder meer voor 

woningbouw, enkele MIRT-projecten en de legalisatie van PAS-melders via het SRSS.  

 

• Is het doel van de regeling – natuurverbetering – nu ook gewijzigd? 

Nee, er is geen sprake van wijziging van het doel. Er is sprake van een budgetophoging en 

enkele inhoudelijke wijzigingen die ertoe leiden dat meer koopovereenkomsten met 

veehouderijen tot stand kunnen komen. Het doel van de regeling blijft het verminderen van 

stikstofdepositie op natuurgebieden via het opkopen en definitief beëindigen van 

veehouderijen.  

 

• Is er al meer duidelijk over het vervolg, de 2e tranche?  

De inzet voor de 2e tranche is om daarmee ook het verplaatsen van bedrijven mogelijk te 

maken voor ondernemers die niet willen stoppen maar elders – op grotere afstand van 

stikstofgevoelige natuur - als veehouder verder willen. Naar verwachting worden daar 

voorwaarden aan verbonden: er moet sprake zijn van het overnemen van een bestaande 

veehouderij met productierechten en via innovatie moet op dat bedrijf emissiereductie 

plaatsvinden.  

 

• Wat is de status van de regeling nu, hoeveel piekbelasters zijn al opgekocht en 

hoeveel vermindering in de stikstofdepositie levert dit op?  

De provincies zijn volop bezig met het beoordelen van aanvragen voor deelname en het 

samen met de veehouder komen tot een koopovereenkomst. Er zijn op dit moment nog 

geen koopovereenkomsten afgesloten. De verbeteringen met de nieuwe regeling zijn 

bedoeld om hier een impuls aan te geven. De wijzigingen zijn daarom ook in samenspraak 

met de provincies tot stand gekomen. Naar verwachting worden de eerste aankopen begin 

2022 gesloten.  

 

 

 

 

 

 


