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CONCEPT d.d. 9 mei 2022
Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van … 2022, nr. WJZ/
xxx, tot verstrekking van specifieke uitkeringen ten behoeve van de
gerichte vermindering van de stikstofdepositie op overbelaste
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden (Regeling provinciale aankoop en
beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2) De Minister
voor Natuur en Stikstof,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Visserij en
Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;
Besluit:
Artikel 1 Begripsbepalingen
1. In deze regeling wordt verstaan onder:
Aerius Aankoop-Calculator: rekeninstrument voor de vaststelling van de omvang
van de stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied met een voor stikstof
gevoelige habitat, beschikbaar op www.aerius.nl, dat gebruik maakt van de
AERIUS Calculator, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling
natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, artikel
4.15, tweede lid, van de Omgevingsregeling;
bedrijfsgebouwen: gebouwen, uitgezonderd bedrijfswoningen, en bouwwerken die
deel uitmaken van een veehouderij, waaronder dierenverblijven, mest- en
voersilo’s en mestkelders;
landbouwgrond: bij een veehouderijlocatie behorende grond met een
landbouwbestemming die wordt gebruikt voor de veehouderij, waaronder het erf
met uitzondering van de grond onder en rond de bedrijfswoning;
minister: Minister voor Natuur en Stikstof;
natuurvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming, dan wel de verklaring van geen bedenkingen die is
opgenomen in de omgevingsvergunning milieu, dan wel, na de inwerkingtreding
van de Omgevingswet, de omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit
voor de veehouderijlocatie;
omgevingsrechtelijke melding: melding op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer of, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, melding als
bedoeld in artikel 4.808 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
omgevingsvergunning beperkte milieutoets: omgevingsvergunning voor het
uitvoeren van een project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
omgevingsvergunning milieu: omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
project als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, dan wel, na inwerkingtreding van de
Omgevingswet, vergunning voor een milieubelastende activiteit als bedoeld in die
wet;
overbelast Natura 2000-gebied: Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 1.1 van
de Wet natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet,
als bedoeld in die wet, dat is vermeld in bijlage 1;
productierecht: productierecht als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel aa,
van de Meststoffenwet;
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restwaarde: marktwaarde die bij aankoop door de provincie verkregen
vermogensbestanddelen hebben ten tijde van de verantwoording, bedoeld in
artikel 12, tweede lid;
stikstofdepositie: de totale stikstofdepositie die wordt veroorzaakt vanaf een
veehouderijlocatie op een Natura 2000-gebied met een voor stikstof gevoelige
habitat, voor zover gelegen binnen 25 km van de veehouderij, uitgedrukt in mol
stikstof per jaar;
veehouderij: onderneming voor het houden van landbouwhuisdieren voor de
primaire productie van landbouwproducten;
veehouderij met productierecht: veehouderij voor het houden van melkvee als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel kk, van de Meststoffenwet, of van
kippen, kalkoenen of varkens;
veehouderijlocatie: vestigingsplaats van een veehouderij, bestaande uit het erf,
bedoeld in artikel 1 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, dan wel, na
inwerkingtreding van de Omgevingswet, bedoeld in bijlage I, onder A, bij het
Besluit bouwwerken leefomgeving, van de vestiging.

Artikel 2 Bepaling stikstofdepositie
1. De stikstofdepositie wordt berekend met de Aerius Aankoop-Calculator.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde berekening wordt uitgegaan van
a. het aantal dieren dat gemiddeld in het voorgaande jaar op de locatie is
gehouden, onderscheiden naar de diercategorieën, vermeld in bijlage 1 van de
Regeling ammoniak veehouderij, dan wel, na inwerkingtreding van de
Omgevingswet, bijlagen V en VI van de Omgevingsregeling;
b. het huisvestingssysteem, genoemd in bijlage 1 van de Regeling ammoniak
veehouderij, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, bijlagen V en VI
van de Omgevingsregeling, waarin de onderscheidenlijke diercategorieën in 2021
zijn gehouden.

Artikel 3 Specifieke uitkering
De minister kan een provincie op aanvraag een specifieke uitkering verstrekken
voor het doen beëindigen van veehouderijactiviteiten met het oog op een
blijvende vermindering van de stikstofdepositie vanaf de desbetreffende
veehouderijlocaties op overbelaste Natura 2000-gebieden.

Artikel 4 Relevante veehouderijen
De specifieke uitkering wordt door de provincie aangewend voor het doen
beëindigen van veehouderijactiviteiten op een veehouderijlocatie onder de
volgende voorwaarden:
a. de veehouderijlocatie ligt op het grondgebied van de provincie;
b. de stikstofdepositie van de veehouderijlocatie op ten minste één overbelast
Natura 2000-gebied bedraagt meer dan de in bijlage 1 voor dat gebied vermelde
drempelwaarde; en
c. voor zover het een veehouderij met productierecht betreft, staat van het voor
de veehouderijlocatie benodigde productierecht zonder beperking ter beschikking
aan de veehouderij:
1°. ten minste 80% van het productierecht dat is benodigd voor het aantal dieren
dat gemiddeld in het voorgaande jaar op de locatie is gehouden in geval van
varkens en pluimvee;
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2°. ten minste 95% van het productierecht dat is benodigd voor het aantal dieren
dat gemiddeld in het voorgaande jaar op de locatie is gehouden in geval van
melkvee.

Artikel 5 Gerichte benadering
1. De provincie gebruikt een gerichte benadering voor de aanwending van de
specifieke uitkering, waarbij veehouderijen die voor een veehouderijlocatie
voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, actief en selectief worden benaderd.
2. De provincie stelt een strategie en aanpak op voor de gerichte benadering die
zoveel mogelijk wordt afgestemd op de provinciale gebiedsgerichte aanpak en die
erop is gericht om zoveel mogelijk veehouderijbedrijven te betrekken bij de
aanwending van de specifieke uitkering.

Artikel 6 Blijvende reductie
1. Bij de aanwending van de specifieke uitkering waarborgt de provincie dat de
beëindiging van veehouderijactiviteiten leidt tot een blijvende vermindering van
de stikstofemissie vanaf de veehouderijlocatie, dan wel de voormalige
veehouderijlocatie, in het bijzonder door het sluiten van een overeenkomst met de
veehouderij over de voorwaarden voor de beëindiging van de
veehouderijactiviteiten.
2. De overeenkomst bevat een verplichting voor de veehouderij om binnen een
jaar na het sluiten van de overeenkomst:
a. de activiteiten van de veehouderij op de veehouderijlocatie te beëindigen en de
meststoffen vanaf de veehouderijlocatie te verwijderen;
b. het productierecht dat benodigd is voor het houden van vee op de
veehouderijlocatie voor zover dat productierecht zonder beperking aan de
veehouderij ter beschikking staat, te laten vervallen met dien verstande dat ten
minste het gedeelte van het productierecht vervalt dat vereist is voor het houden
van het in artikel 4, onderdeel c, genoemde percentage van het aantal dieren dat
gemiddeld in 2021 op de locatie is gehouden;
c. al naar gelang de toepasselijke verplichtingen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer, dan wel, na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Omgevingswet en het Besluit
activiteiten leefomgeving:
1°. bij het bevoegd gezag een omgevingsrechtelijke melding te doen dat op de
locatie niet langer landbouwhuisdieren voor de primaire productie van
landbouwproducten worden gehouden en, indien de veehouderij op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tevens dient te beschikken over een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets, het bevoegd gezag die vergunning
heeft laten intrekken; of
2°. het bevoegd gezag de omgevingsvergunning milieu voor de locatie heeft laten
intrekken of zodanig heeft laten aanpassen dat het niet langer is toegestaan op de
locatie landbouwhuisdieren voor de primaire productie van landbouwproducten te
houden;
d. de natuurvergunning voor de locatie te laten intrekken dan wel, indien op de
locatie na de sluiting andere activiteiten worden verricht die stikstofdepositie
veroorzaken op een overbelast Natura 2000-gebied, erin te voorzien dat:
- daarvoor in voorkomend geval een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of
een omgevingsvergunning milieu is of wordt verleend; en
- door gedeputeerde staten een verplichting is opgelegd op grond van artikel 2.4,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de
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Omgevingswet, artikel 11.9 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op grond
waarvan de stikstofdepositie op overbelast Natura 2000-gebied vanaf de locatie
niet meer bedraagt dan de stikstofdepositie ten gevolge van die andere
activiteiten, met een maximum van 15 % van de stikstofemissie die de
veehouderijlocatie vóór de sluiting mocht veroorzaken.
3. De overeenkomst bevat een verplichting om binnen een jaar na het sluiten van
de overeenkomst bij het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente binnen de
grenzen waarvan de veehouderijlocatie zich bevindt, een verzoek in te dienen om
het bestemmingsplan dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, het
omgevingsplan, zodanig aan te passen dat op de locatie niet langer een
veehouderij kan worden gevestigd en dat, voor zover de overeenkomst mede
betrekking heeft op landbouwgrond, de bestemming van die grond in
overeenstemming wordt gebracht met de overeen gekomen gebruiksvoorwaarden.
4. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de aankoop van
landbouwgrond, legt de provincie tegenover gebruikers of verkrijgers van die
grond bij overeenkomst vast onder welke voorwaarden de grond kan worden
gebruikt.
5. De overeenkomst bevat een verplichting voor de veehouderij om binnen 28
maanden na het sluiten van de overeenkomst de bedrijfsgebouwen te slopen of
om ten minste alle productiefaciliteiten te verwijderen die onlosmakelijk zijn
verbonden met de veehouderijactiviteiten.
6. De overeenkomst bevat een bepaling op grond waarvan de veehouderij zich
verplicht niet elders in Nederland een veehouderij anders dan voor het houden
van melkvee, kippen, kalkoenen of varkens te vestigen of over te nemen, ook niet
via een deelneming van de veehouder in een vennootschap,
samenwerkingsverband of anderszins.

Artikel 7 Aanwending specifieke uitkering
1. De specifieke uitkering wordt slechts aangewend om een vergoeding te
verstrekken aan de veehouderij voor de beëindiging van de
veehouderijactiviteiten op de veehouderijlocatie voor zover het gaat om:
a. het laten vervallen van productierecht;
b. de waardevermindering van bedrijfsgebouwen of landbouwgrond;
c. de aankoop van bedrijfsgebouwen of landbouwgrond;
d. de gehele of gedeeltelijke sloop van bedrijfsgebouwen.
2. Voor het bepalen van de in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt uitgegaan
van de marktwaarde dan wel van de vermindering van de marktwaarde, zoals
bepaald door een onafhankelijke taxateur.
3. Bij de opgave van de bestedingen uit de specifieke uitkering worden de in het
eerste lid, onderdeel c, bedoelde vergoedingen verminderd met de inkomsten die
met de aangekochte zaak zijn verkregen en de restwaarde van die zaak.
4. De specifieke uitkering wordt zodanig aangewend dat geen sprake is van
ongeoorloofde verlening van staatssteun.
5. De provincie wendt, indien voor de beëindiging van veehouderijactiviteiten met
aanwending van de specifieke uitkering omzetbelasting aan de provincie in
rekening wordt gebracht, de specifieke uitkering niet aan voor de financiering
daarvan indien:
a. de provincie voor compensatie hiervan in aanmerking komt op grond van de
Wet op het BTW-compensatiefonds;
b. de provincie in verband met die beëindiging als ondernemer wordt aangemerkt
in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968.
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Artikel 8 Aanwendingsperiode
De specifieke uitkering wordt zodanig aangewend dat de overeenkomsten,
bedoeld in artikel 6, eerste lid, uiterlijk 30 maanden na inwerkingtreding van deze
regeling worden gesloten.

Artikel 9 Plafond, verdeling en aanvragen
1. Het plafond voor de verstrekking van specifieke uitkeringen op grond van deze
regeling bedraagt in totaal € 250.000.000, bestaande uit:
a. sub-plafond a, ter hoogte van € 184.800.000, waarvan een maximaal bedrag
per provincie beschikbaar is zoals vermeld in bijlage 2; en
b. sub-plafond b, ter hoogte van € 61.600.000.
2. De minister kan per provincie een uitkering verstrekken met toepassing van de
sub-plafonds a en b.
3. Een provincie kan de uitkering aanvragen met gebruikmaking van een middel
dat door de minister beschikbaar wordt gesteld.
4. Voor het gedeelte van de uitkering uit sub-plafond a kan de aanvraag worden
ingediend binnen een maand na de inwerkingtreding van deze regeling.
5. Voor het gedeelte van de uitkering uit sub-plafond b wordt binnen twee jaar na
inwerkingtreding van de regeling de verdeelsleutel door de minister bepaald
evenals de periode waarbinnen de aanvraag kan worden ingediend.

Artikel 10 Bevoorschotting
De minister verleent de provincie binnen zes weken na de verlening van een
uitkering een voorschot van 100% van het uitkeringsbedrag.

Artikel 11 Informatieverschaffing en evaluatie
1. De provincie verschaft de minister door middel van periodieke
voortgangsrapportages informatie over de uitvoering van de regeling, met
inbegrip van de borging dat de beëindiging van veehouderijactiviteiten leidt tot
een blijvende vermindering van de stikstofemissie vanaf de desbetreffende
veehouderijlocatie.
2. De provincie werkt mee aan een door de minister ingestelde tussentijdse
evaluatie en eindevaluatie van deze regeling.
3. De in het eerste en tweede lid bedoelde verplichtingen gelden tot vijf jaar na de
datum van de beschikking tot vaststelling van de uitkering.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling
1. De provincie legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de uitkering
op de wijze als bepaald in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet.
2. Nadat de minister de relevante verantwoordingsinformatie, bedoeld in artikel
17a van de Financiële-verhoudingswet, van de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties heeft ontvangen, stelt de minister binnen 22 weken na die
ontvangst de uitkering vast met inachtneming van die informatie.

Pagina 5 van 11

Artikel 13

Gegevensverwerking

1. De minister kan desgevraagd een provincie gegevens verstrekken uit
registraties op grond van de Meststoffenwet, de Wet dieren en de Landbouwwet
voor zover noodzakelijk met het oog op de toepassing van de artikelen 4 en 6.
2. De minister kan voor een beoordeling van de juistheid van informatie die is
verstrekt voor de vaststelling van de uitkering, gebruikmaken van de daarvoor
noodzakelijke gegevens die zijn opgenomen in registraties op grond van de
Meststoffenwet, de Wet dieren en de Landbouwwet.
3. De minister kan gegevens die zijn verstrekt voor de vaststelling van de
uitkering, gebruiken voor het opnemen van depositieruimte in het
stikstofregistratieregister, bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling
natuurbescherming, dan wel, na inwerkingtreding van de Omgevingswet, in Aerius
Register, bedoeld in hoofdstuk 17A van de Omgevingsregeling.

Artikel 14 Inwerkingtreding
1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. Deze regeling vervalt vijf jaren na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 15 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling provinciale aankoop en beëindiging
veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor Natuur en Stikstof,
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Bijlage 1 bij de artikelen 1 en 4 van de Regeling provinciale aankoop en
beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2
Overbelaste Natura 2000-gebieden als bedoeld in artikel 1, met de
drempelwaarde per gebied voor de stikstofdepositie, bedoeld in artikel 4.

Gebiedsnummer
als bedoeld in
…

Gebiedsnaam

Drempelwaarde
voor
stikstofdepositie
in mol per jaar

57

Veluwe

23783

128

Brabantse Wal

4671

145

Maasduinen

3757

157

Geuldal

3673

27

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

3363

4

Duinen Terschelling

2990

139

Deurnsche Peel & Mariapeel

1916

138

1902

140

Weerter- en Budelerbergen &
Ringselven
Groote Peel

35

De Wieden

1885

30

Dwingelderveld

1786

2

Duinen en Lage Land Texel

1764

34

Weerribben

1672

87

Noordhollands Duinreservaat

1682

149

Meinweg

1094

95

Oostelijke Vechtplassen

1093

38

Rijntakken

1015

136

1008

135

Leenderbos, Groote Heide & De
Plateaux
Kempenland-West

117

Manteling van Walcheren

756

115

Grevelingen

951

39

Vecht- en Beneden-Reggegebied

910

5

Duinen Ameland

893

88

Kennemerland-Zuid

908

23

Fochteloërveen

888

100

Voornes Duin

874

133

Kampina & Oisterwijkse Vennen

788

122

Westerschelde & Saeftinghe

623

33

Bargerveen

817

101

Duinen Goeree & Kwade Hoek

734

86

Schoorlse Duinen

723

18

Rottige Meenthe & Brandemeer

671

1791

934
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116

Kop van Schouwen

651

131

646

137

Loonse en Drunense Duinen &
Leemkuilen
Strabrechtse Heide & Beuven

160

Savelsbos

590

40

Engbertsdijksvenen

553

45

Springendal & Dal van de Mosbeek

570

103

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

558

1

Waddenzee

518

42

Sallandse Heuvelrug

498

118

Oosterschelde

494

114

Krammer-Volkerak

475

25

Drentsche Aa-gebied

485

150

Roerdal

439

53

Buurserzand & Haaksbergerveen

453

13

Alde Feanen

428

6

Duinen Schiermonnikoog

432

97

Meijendel & Berkheide

414

47

362

29

Achter de Voort, Agelerbroek &
Voltherbroek
Holtingerveld

32

Mantingerzand

342

61

Korenburgerveen

351

49

Dinkelland

348

94

Naardermeer

288

85

Zwanenwater & Pettemerduinen

280

154

Geleenbeekdal

278

36

257

50

Uiterwaarden Zwarte Water en
Vecht
Landgoederen Oldenzaal

84

Duinen Den Helder-Callantsoog

232

142

Sint Jansberg

206

15

Van Oordt's Mersken

230

134

Regte Heide & Riels Laag

223

70

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

215

147

Leudal

161

92

182

3

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske
Duinen Vlieland

121

Yerseke en Kapelse Moer

167

24

Witterveld

167

43

Wierdense Veld

153

156

Bemelerberg & Schiepersberg

158

146

Sarsven en De Banen

103

609

368

256

179
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153

Bunder- en Elslooërbos

130

112

Biesbosch

125

37

Olde Maten & Veerslootslanden

116

158

Kunderberg

122

44

Borkeld

114

17

Bakkeveense Duinen

120

41

Boetelerveld

112

46

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

104

58

Landgoederen Brummen

112

144

Boschhuizerbergen

101

90

110

99

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder
Solleveld & Kapittelduinen

91

Polder Westzaan

104

155

Brunssummerheide

101

129

Ulvenhoutse Bos

93

83

Botshol

89

63

Bekendelle

87

26

Drouwenerzand

59

81

Kolland & Overlangbroek

59

16

Wijnjeterper Schar

62

148

Swalmdal

55

132

58

48

Vlijmens Ven, Moerputten &
Bossche Broek
Lemselermaten

161

Noorbeemden & Hoogbos

57

21

Lieftinghsbroek

53

7

Noordzeekustzone

51

113

Voordelta

47

82

Uiterwaarden Lek

47

159

Sint Pietersberg & Jekerdal

46

71

44

54

Loevestein, Pompveld & Kornsche
Boezem
Witte Veen

69

De Bruuk

41

130

Langstraat

39

98

Westduinpark & Wapendal

35

62

Willinks Weust

33

55

Aamsveen

30

31

Mantingerbos

31

65

Binnenveld

29

141

Oeffelter Meent

26

22

Norgerholt

28

143

Zeldersche Driessen

23

108

60

42
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123

Zwin & Kievittepolder

20

96

Coepelduynen

25

124

Groote Gat

24

60

Stelkampsveld

24

51

Lonnekermeer

23

64

Wooldse Veen

22

28

Elperstroomgebied

17

105

Zouweboezem

12

89

Eilandspolder

2

125

Canisvliet

2

109

Haringvliet

1
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Bijlage 2 bij artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van de Regeling provinciale
aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2
Maximaal uitkeringsbedrag per provincie:
Provincie

Maximaal bedrag in miljoen euro

Fryslân

14,3

Groningen

8,3

Drenthe

15,0

Overijssel

21,5

Flevoland

7,9

Noord-Holland

12,5

Zuid-Holland

10,7

Utrecht

10,4

Gelderland

41,8

Zeeland

8,9

Noord-Brabant

19,0

Limburg

14,5
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