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Beste meneer Kleian, 

  
In antwoord op uw brief van 4 oktober 2021 vindt u hieronder de beantwoording 
van uw schriftelijk gestelde vragen over het salderen van stikstof voor de 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). 
 
Vraag 1 
Kent u het bovengenoemde artikel? Voor het geval u het niet kent treft u het als 
bijlage bij deze brief aan. 
 
Antwoord  
Ja, wij hebben kennis genomen van het artikel. 
 
Vraag 2 
Wat is het totale volume aan stikstofrechten dat met de aankoop van 
bovenbedoeld bedrijf in handen van de Provincie is gekomen? 
 
Antwoord  
Na de aankoop van het bedrijf aan de Kanaalweg 5 in Drunen heeft de provincie 
de vergunning, op basis waarvan 3425,4kg NH3 emissie per jaar werd toegestaan, 
in laten trekken.  

 
Vraag 3 
Welk percentage van die rechten wordt aangewend ten behoeve van het GOL? 
 
Antwoord  
Van deze hoeveelheid wordt 69% ingezet voor externe saldering voor de GOL. 

 
Vraag 4 
Werden alle stikstofrechten die aan het bovenbedoelde bedrijf waren vergund, ook 
daadwerkelijk benut voor de bedrijfsvoering van het bedrijf op het moment van 
aankoop door de Provincie? 
 
Antwoord  
In december 2019 is het bedrijf gestopt met de activiteiten (melkveehouderij) en is 
de veebezetting afgebouwd met het oog op de verkoop. Tot en met 2018 is op 
basis van veebezetting aantoonbaar dat de rechten werden benut. Er was een 
vergunning voor 377 dieren en de gemiddelde bezetting in 2016, 2017 en 2018 
bedroeg respectievelijk 341, 316 en 328 dieren. 
 
Vraag 5 
Zo neen, welk volume aan stikstofrechten was vergund, maar werd niet 
daadwerkelijk gebruikt voor het houden van vee op het bedoelde bedrijf en sinds 
wanneer was daar sprake van? 
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Antwoord  
Dit is niet van toepassing. 
 
Vraag 6 
Deelt u onze opvatting dat vergunde, maar niet gebruikte stikstofrechten, niet 
mogen worden aangewend voor saldering ten behoeve van andere projecten 
waarvoor extra stikstofruimte nodig is? 
 
Antwoord  
Bij extern salderen mogen niet alle vergunde stikstofrechten worden ingezet, maar 
slechts dat gedeelte dat hoort bij daadwerkelijk aanwezige stalruimte (een 
vergunde stal of bedrijf moet er wel daadwerkelijk staan). Ten opzichte van de 
vergunde NH3-emissie, en vervolgens de emissie die behoort bij de feitelijk 
gerealiseerde ruimte, wordt nog eens 30% afgeroomd, om te voorkomen dat de 
totale hoeveelheid stikstofdepositie op stikstofgevoelige natuur toeneemt. 
 
Vraag 7 
Indien mocht blijken dat de Provincie ook in dit geval gebruikt heeft gemaakt van 
“papieren vee” voor de berekening van het te salderen volume aan stikstofrechten 
ten behoeve van het GOL, bent u dan bereid daartegen stelling te nemen? Zo 
neen, waarom niet? 
 
Antwoord  
Er is geen gebruik gemaakt van ‘papieren vee’, dus er is geen aanleiding voor een 
eventuele stellingname. 
 
Vraag 8 
Als u die bereidheid wel heeft, wilt u de raad dan op de hoogte houden van verdere 
ontwikkelingen? 
 
Antwoord  
Dit is niet van toepassing. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees  

 
 


