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Geachte mevrouw Schouten,
In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van
19 februari 2020 is gesproken over de middelen die beschikbaar zijn voor de landbouw. In de
afgelopen drie jaar is vanuit verschillende perspectieven geld vrijgemaakt voor veranderingen in de
landbouwsector en voor natuur. In het regeerakkoord (2017) ging het om middelen voor de warme
sanering van de varkenshouderij. In het klimaatakkoord (2019) zijn daaraan middelen toegevoegd,
evenals middelen voor innovatie. Bij Najaarsnota (2019) is bovendien een begrotingsreserve voor
stikstofoplossingen ingesteld van € 500 miljoen, waarvan de besteding op dat moment nog niet was
vastgelegd. In uw brief van 7 februari jl. (Kamerstuk 35 334, nr. 44) heeft u bekendgemaakt € 350
miljoen beschikbaar te stellen voor de opkoop van veehouderijen. Daarnaast noemt u een bedrag van
€ 172 miljoen voor innovaties. Niet steeds duidelijk is welk deel van de genoemde bedragen uit extra
middelen bestaat en hoeveel hieruit reeds gereserveerd stond in voorgaande voorstellen.
De commissie verzoekt u om ten behoeve van het algemeen overleg Stikstofproblematiek van morgen,
20 februari 2020, een overzicht te geven van de verschillende middelen die in de afgelopen drie jaar
beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw. De commissie verzoekt u deze middelen weer te geven
naar moment van aankondiging (bijvoorbeeld: het Regeerakkoord, het klimaatakkoord), naar
gedetailleerde bestemming (bijvoorbeeld: sanering varkens, sanering overig vee, innovatie,
verduurzaming etc.) en dit verder uit te splitsen naar het moment van besteding (bijvoorbeeld:
innovatiegelden in twee tranches van vijf jaar). De commissie verzoekt u deze informatie in tabelvorm
weer te geven.
Bij deze breng ik u het verzoek van de commissie over.
Hoogachtend,
de griffier van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
J. Rijkers
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