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Onderwerp: Beantwoording vraag art 36 raadslid H koene inzake 
stikstofbeleid

Geachte mevrouw Koene,

Wij hebben uw vragen ontvangen inzake; “Artikel 36 landelijke stikstof beleid vertaald 
naar Eijsden – Margraten”. 

Op 10 juni hebben wij een afschrift ontvangen van de brief die minister van der Wal naar 
de Tweede Kamer heeft gestuurd inzake de startnotitie Nationaal Programma Landelijk 
Gebied. Daarnaast is eveneens op 10 juni een brief verschenen van minister Staghouwer 
aan de Tweede Kamer met de perspectieven voor agrarische ondernemers. Beide 
brieven houden verband met elkaar. Beide brieven geven een bepaalde richting aan van 
de koers die beide ministers willen varen. Doch middels deze brieven rijzen er bij ons ook 
nog diverse vragen. Onderstaand proberen wij een zo goed mogelijk antwoord te geven 
op de vragen, maar zullen wij u de komende periode nog verder informeren als er meer 
duidelijkheid ontstaat inzake dit dossier.

Graag willen wij uw vragen beantwoorden door de vraag te herhalen en het antwoord 
cursief hierbij te vermelden. 

 
1. Hoeveel boeren in onze gemeente lopen het risico hun bedrijf te moeten sluiten? 
Hier is op dit moment nog geen uitspraak over te doen, omdat ondernemers op basis van 
hun persoonlijke situatie een keuze maken op grond van de perspectieven die voorliggen 
dan wel de komende tijd zullen ontstaan. 
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2. Is er al zicht op wat de andere overheden gaan doen om deze bedrijfsopheffingen te 
compenseren? 
De perspectievennota van minister Staghouwer geeft meerdere perspectieven waaruit de 
sector een keuze kan maken. De diverse perspectieven worden deze zomer nader 
uitgewerkt met de betrokken instanties.

3. Welke mogelijkheden heeft de gemeente om een rol te spelen in deze kwestie? 
Op dit moment is het Rijksbeleid dat wordt uitgevoerd. Het Rijk heeft de verbrede 
gebiedsplannen gedelegeerd naar de provincies, zij zullen dit integraal oppakken en de 
regio erbij gaan betrekken. 

4. Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de grond van boeren die uitgekocht zullen 
worden, bij blijft dragen aan, of opnieuw een rol van betekenis gaat spelen in, de 
landschappelijke en ecologische kwaliteit van ons buitengebied? 
Agrariërs kunnen op dit moment gebruik maken van de Maatregel Gerichte Aankoop 
(MGA) (tweede tranche). Deze regeling biedt provincies de mogelijkheid om via een 
gerichte benadering piekbelasters rond overbelaste Natura 2000-gebieden aan te kopen 
of te beëindigen. Onderdeel van de regeling is dat de bestemming gewijzigd dient te 
worden zodanig dat grootschalige veehouderij niet meer mogelijk is. Het vraagt maatwerk 
om samen met de ondernemer een nieuwe passende bestemming voor de gronden te 
vinden. Bestemmingsplanwijzigingen volgen vervolgens de standaard route naar de 
Raad van onze gemeente.  
Daarnaast is er een concept voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties 
(Lbv), een subsidieregeling voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die een 
bovengemiddelde stikstofdepositie veroorzaken op alle overbelaste Natura 2000- 
gebieden. Het is nog niet bekend wanneer deze regeling wordt opengesteld en wat de 
exacte voorwaarden zijn. Naar verwachting zal hier ook een bestemmingsplanwijziging in 
de voorwaarden worden opgenomen.

5. Welke rol kunnen deze agrariërs daar zelf bij spelen? 
Het is aan de agrariër zelf om te bepalen op welke wijze een duurzame invulling wordt 
gegeven aan de gronden of dat de gronden verkocht worden aan het Rijk. Indien de 
gronden aan de gemeente te koop worden aangeboden, zullen wij de afweging maken of 
deze gronden interessant zijn om te kopen ten behoeve van natuurontwikkeling of 
anderszins.

6. Welke mogelijkheden heeft de gemeente nu al om bij te dragen in het verdienmodel 
van boeren die van gangbare voedselproductie op natuuronderhoud/natuurinclusieve 
landbouw over willen gaan? Welke mogelijkheden wilt u creëren? 
Momenteel zijn er geen mogelijkheden om nu al bij te dragen in het verdienmodel. 
Samen met de LLTB zijn wij begonnen aan een reeks lezingen  om agrariërs te 
informeren over nieuwe verdienmodellen. De provincie werkt aan een 
stimuleringsregeling voor voedselbossen en het Rijk geeft in de perspectievennota 
experimenteerruimte.
Op dit moment gaan wij ervan uit dat de Rijksoverheid met passende regelingen komt en 
is het geen verantwoordelijkheid van de gemeente.



3/3

7. Hoe helpt deze gemeente de boeren in Eijsden-Margraten die kleinschalig, binnen de 
grenzen van en met zorg voor natuur en landschap werken, om te kunnen doorgaan met 
hun werk? Weet u welke boeren dit zijn? Wanneer acht u een boerenbedrijf kleinschalig 
en werkend met zorg voor de natuur, heeft u daar een ‘definitie’ voor? 
In overleg met de provincie en de andere gemeenten in zuid Limburg worden de integrale 
gebiedsplannen opgesteld. We verwachten dat de gevraagde definities en 
uitgangspunten onderdeel zullen zijn van de nadere uitwerking van deze gebiedsplannen. 

8. Hoe bent u in overleg met de agrariërs? 
Er is een periodiek overleg met zowel de LLTB al belangenvertegenwoordiger van de 
agrarische sector, als met het agrarische collectief, natuurrijk Limburg. Uiteraard zijn 
agrariërs met ruimtelijke vraagstukken altijd welkom bij onze klantcontactmanagers. 

9. Welke financiële middelen kan deze gemeente nu al inzetten? 
Er zijn momenteel door uw Raad geen financiële middelen specifiek voor dit doel 
beschikbaar gesteld. 

10. Hoeveel geld heeft deze gemeente minimaal structureel nodig? 
Hier is op dit moment geen uitspraak over te doen, dit is afhankelijk van de wensen van 
uw Raad. Binnen het bestuursakkoord wordt in prioritair thema 3 duurzaamheid en 
klimaatverandering, verzocht om een aanpak stikstofreductie uit te werken.
Daarnaast is dit ook afhankelijk van de behoefte die ontstaat bij nadere uitwerking van de 
regelingen voortkomend uit de perspectieve nota en de startnotitie Nationaal programma 
Landelijk gebied en of voor de gemeente hier een rol of taak is weggelegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

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

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox


