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Onderwerp: Art 36 vragen inzake Veeteelt bij Natura 2000-gebied

Geachte heer/mevrouw Janssen-Rutten,

Op 10 december 2020 werden door u schriftelijke artikel 36 vragen gesteld over Veeteelt 
bij Natura 2000-gebied. Onderstaand treft u de antwoorden aan, waarbij wij dezelfde 
volgorde als in uw schrijven hebben aangehouden:      

1. Het college van GS van de provincie Limburg spreekt haar ongenoegen uit over het 
feit dat zij geen detailinformatie ontvangt van de Rijksoverheid over de bronnen van 
de neerslag van ammoniak c.q. stikstof. Wat is uw mening hierover?

Antwoord
De privacywet is daar duidelijk in en belemmert in veel gevallen het uitwisselen van 
detailinformatie. Wij kunnen ons vinden in het feit dat detailinformatie nodig is om het 
stikstofprobleem adequaat te kunnen aanpakken. In het artikel wordt overigens gesteld 
dat de PL in onderhandeling is met het rijk om zoveel als mogelijk benodigde informatie 
te krijgen. Het Rijk stelt in het bewuste artikel van 25 november 2020 dat de PL al 
beschikt over veel informatie. In hoeverre dit klopt, kunnen wij niet inschatten. 

2. Het journalistieke onderzoeksbureau Investico heeft wel de landelijke gegevens 
opgehaald en gepubliceerd. Daarin wordt ook een veehouderij in Margraten (Eijsden-
Margraten?) genoemd die landelijk gezien de 20e plaats inneemt op de lijst met 
veroorzakers, de zg piekbelasting van stikstof-uitstoters. Deze zou daarmee dus nu 
al, zonder uitbreiding, een van de grootste veroorzakers van het stikstofprobleem 
onder de veeteeltbedrijven in Nederland zijn. Bedoelde veehouderij ligt binnen de 
wettelijke grens van 250m van het Savelsbos en stoot ruim 4 ton ammoniak uit. 
Betreft dit de bedoelde boerderij die Rijckholt en Gronsveld van Groen Gas zou 
moeten gaan voorzien? 

Antwoord
Nee, het emissiepunt van dit bedrijf (op basis van de vergunning)  ligt verder dan 250 m 
van het Savelsbos. Tevens komt de in het Investico onderzoek vermelde hoeveelheid 
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stikstof van de locatie in Eijsden-Margraten die u aanhaalt, niet overeen met de 
vergunning. 

3. Betreft het de veehouderij Rompelberg, Rijksweg 229 te Eijsden, die voor groen gas 
in Rijkckholt en/of Gronsveld volgens u zou gaan zorgen? 

Antwoord
Nee, zie antwoord vraag 2

4. Zo ja, wat wordt uw handelwijze n.a.v. de door Investico gepubliceerde gegevens in 
het artikel “Handvol agrarische bedrijven houdt Nederland op slot”? 

Antwoord
Nvt, zie antwoord op vraag 2

5. Zo nee, waar ligt de boerderij die volgens u meer vee kan gaan houden? 

Antwoord
Wij gaan ervan uit dat u het bedrijf bedoeld welk groen gas wil gaan produceren. Dit 
bedrijf is Groenhof Agro, gelegen in Rijckholt (Rijksweg 229). De wens om groen gas te 
produceren betekent overigens niet per definitie dat dit bedrijf meer vee gaat houden dan 
vergund.

6. Het college sprak tijdens de begrotingsvergadering onlangs over de van rijkswege 
reeds toegezegde ruime financiële ondersteuning van de bedoelde agrariër. Hoe 
groot is deze bijdrage en is deze al uitgekeerd?

Antwoord
Er is een SDE+ subsidie toegekend met een maximum van 72 Euro per MwH voor een 
periode van 12 jaar, opgewekt door groengas. Deze is nog niet uitgekeerd. 

7. Ook onze gemeente zou volgens het college hierin via ons duurzaamheidsbudget 
faciliteren. Hoe groot is uw geplande bijdrage? 

Antwoord
Er wordt door de gemeente tot op heden niet financieel gefaciliteerd t.b.v. het Groengas 
project. Er zijn wel afspraken gemaakt over een geldlening t.b.v. het plaatsen van 
zonnepanelen. 

8. Bent u ook van mening dat het landelijk stikstofbeleid niet doorkruist kan worden door 
gemeentelijk beleid?

Antwoord
Zowel het stikstofbeleid als het traject om over te stappen op groene energie zijn 
belangrijk voor de toekomst. Aan het landelijk beleid zullen wij ons moeten houden. Wij 
zullen in ons gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk de juiste afwegingen maken die 
leiden tot de meest milieuvriendelijke en duurzame oplossing.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Mari-An Gerits Dieudonné Akkermans


