
 

Vragen en antwoorden 
 

Wat zijn piekbelasters? 

Piekbelasters zijn bedrijven die met hun uitstoot een relatief groot deel van de neerslag van stikstof op 

beschermde natuurgebieden (Natura2000-gebieden) veroorzaken.  

Welke mogelijkheden zijn er voor piekbelasters om hun stikstofuitstoot te reduceren? 

Dit kan via verschillende manieren: agrarische bedrijven kunnen innoveren, omschakelen/extensiveren, 

verplaatsen of vrijwillig stoppen. Ook industriële piekbelasters moeten grote stappen zetten. Met de 

piekbelasters uit de industrie wordt daarom het gesprek aangegaan om te kijken hoe hun bijdrage aan de  

stikstofneerslag kan worden verminderd.    

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties plus (Lbv plus-

regeling)?  

Het kabinet werkt momenteel aan een regeling speciaal voor veehouderijbedrijven die veel stikstof uitstoten 

nabij beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Lbv plus-regeling. Uiterlijk in januari 2023 stelt het kabinet 

de criteria voor deelname aan de regeling vast. Het kabinet streeft ernaar om de regeling, na goedkeuring van 

de Europese Commissie, in april 2023 (of eerder als mogelijk) open te stellen. Deze regeling komt naast de Lbv-

regeling die naar verwachting in het voorjaar wordt opengesteld en de Maatregel gerichte aankoop (MGA).  

Word ik benaderd door de overheid als ik mogelijk piekbelaster ben? 

Het kabinet en provincies hechten veel waarde aan een benadering vanuit de menselijke maat met de 

ondernemers die vermoedelijk piekbelaster zijn. Dit vanwege de grote impact op deze ondernemers.  

Agrarische ondernemers kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de Lbv plus-regeling die tot eind december 

2023 openstaat. Agrarische ondernemers die een gesprek willen over ondersteuningsmogelijkheden, 

bijvoorbeeld voor innovatie of verplaatsing, kunnen zich melden. Uiterlijk eind januari 2023 zal bekend 

gemaakt worden hoe en waar dat precies kan.  

Wat is het tijdpad voor de uitwerking en uitvoering van de LBV plus-regeling? 

Het kabinet werkt de Lbv plus-regeling momenteel verder uit. Uiterlijk in januari 2023 stelt het kabinet de 

criteria voor deelname aan de regeling vast. Het streven is om de regeling in april 2023 open te stellen. De 

regeling zal tot eind 2023 openstaan.  

Voor welke sectoren is de aanpak piekbelasters bedoeld? 

Uitgangspunt van het kabinet is dat alle sectoren onontkoombaar en evenredig een bijdrage leveren aan het 

oplossen van de stikstofproblematiek. Naast de aanpak voor agrarische bedrijven richt het kabinet zich ook op 

het versneld terugdringen van de stikstofdepositie en de verduurzaming van de piekbelasters in de industrie.  

https://www.aanpakstikstof.nl/maatregelen/landbouw/landelijke-beeindigingsregeling-veehouderij
https://www.aanpakstikstof.nl/maatregelen/landbouw/landelijke-beeindigingsregeling-veehouderij
https://www.aanpakstikstof.nl/maatregelen/landbouw/regeling-provinciale-aankoop-veehouderijen

