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Geacht College, 

 
In een artikel in BN De Stem van 30 september j.l. werd gewag gemaakt van het feit dat de Provincie 
bij het (extern) salderen geen stikstofruimte meer zou inzetten die niet daadwerkelijk was benut. In het 
artikel constateerde statenlid Vreugdenhil dat de provincie bij het maken van berekeningen gebruik 
maakte van “papieren paarden en koeien”. 
 
De provincie heeft in het kader van het GOL ook extra benodigde stikstofruimte gezocht en gevonden 
door het opkopen van een agrarisch bedrijf aan de Kanaalweg in Drunen. 
 Vorenstaande vormt voor ons aanleiding voor de volgende vragen: 
1. Kent u het bovengenoemde artikel? Voor het geval u het niet kent treft u het als bijlage bij deze 

brief aan. 
 

2. Wat is het totale volume aan stikstofrechten dat met de aankoop van bovenbedoeld bedrijf  in 
handen van de Provincie is gekomen?  

 
3. Welk percentage van die rechten wordt aangewend ten behoeve van het GOL? 

 
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?  
 

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? 

 
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? 
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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? 

 
8. Als u die bereidheid wel heeft, wilt u de raad dan op de hoogte houden van verdere 

ontwikkelingen? 
 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de fractie 
met vriendelijke groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 



Brabant stopt met omstreden 
verkoop stikstofruimte 9 
veehouderijen: ‘Provincie zit 
gruwelijk fout’ 
DEN BOSCH - De provincie Noord-Brabant stopt met de omstreden verkoop 
van stikstofruimte van 9 Brabantse veehouderijen. Omdat de boerderijen zijn 
gekocht met geld voor natuurontwikkeling, lag de provincie zwaar onder 
vuur.  ,,In principe wordt deze stikstofruimte niet opnieuw ingezet voor 
economische ontwikkelingen.” 

Yolanda Sjoukes, Jelle Krekels 30-09-21, 07:30 Laatste update: 30-09-21, 08:29 
 
Terwijl de natuur in Brabant nog steeds zwaar lijdt onder het 
stikstofoverschot, bleek uit onderzoek van deze krant dat de 
stikstofneerslag op kwetsbare natuur zou toenemen als de provincie de 
stikstofruimte van onder meer deze 9 aangekochte veehouderijen door zou 
verkopen. 

Het is wel duidelijk dat het provinciebestuur nu 
door heeft dat ze met de stikstofhandel gruwelijk 
fout zit. 
Statenlid Hermen Vreugdenhil (CU-SGP) 

Gruwelijk fout 
Brabant kreeg voor de stikstofhandel een tik op de vingers van minister 
Carola Schouten van LNV. ,,Ik vind het niet goed als provincies zelf als 
handelaren stikstofruimte gaan aanbieden en inkopen”, zei zij. Boosheid 
was er ook bij natuur- en milieuorganisaties en het provinciale statenlid 
Hermen Vreugdenhil (CU-SGP). Vreugdenhil stelde maandenlang vele 
vragen over de kwestie: ,,Het is wel duidelijk dat het provinciebestuur nu 
doorheeft dat ze met de stikstofhandel gruwelijk fout zit", zegt hij over de 
ommezwaai. 

https://www.bndestem.nl/brabant/brabantse-natuur-heeft-het-zwaar-dagvlinders-en-reptielen-verdwijnen-van-de-heide%7Ea1d181b3/
https://www.bndestem.nl/brabant/hoe-stikstofhandel-de-bv-brabant-opnieuw-in-gevaar-brengt-er-is-iets-gruwelijk-mis%7Ea2e7cc3f/
https://www.bndestem.nl/brabant/minister-vindt-brabantse-stikstofhandel-niet-goed%7Ea016ef6b/
https://www.bndestem.nl/brabant/milieuclubs-brabant-moet-handel-in-stikstofruimte-stopzetten%7Eae62b8f9/
https://www.bndestem.nl/brabant/boosheid-over-brabantse-stikstofhandel-dit-is-niet-uit-te-leggen%7Eaf63457c8/


Maar, stelt Vreugdenhil, Brabant is weliswaar tot inkeer gekomen wat 
betreft de stikstofruimte van de 9 veehouderijen maar de provincie blijft vol 
inzetten op stikstofhandel om de economie draaiend te houden. Daarbij 
worden volgens hem schimmige rekensommen gemaakt. Vreugdenhil: 
,,Vanaf februari is ons verteld dat er grote stikstofwinst gehaald wordt met 
deze transacties.” 

Papieren Koeien 
Vreugdenhil vond door herhaaldelijk vragen (‘ik moest steeds maanden op 
antwoord wachten’) uit dat dat niet zo was. Zo stelde de provincie dat de 
natuur erop vooruit zou gaan met de verkoop van de stikstofruimte van een 
bedrijf aan de Dunsedijk in Lage Mierde omdat er in plaats van 160 stuks 
vee slechts 40 paarden terug zouden komen. Maar dat getal 160 sloeg 
alleen op het aantal dieren dat volgens de vergunning zou mogen, niet op 
het werkelijke aantal dieren. Vreugdenhil: ,,In werkelijkheid hebben er nooit 
meer dan 45 paarden gestaan. Er moet een definitief einde komen aan dit 
soort trucs met ‘papieren paarden en koeien’ die zogenaamd goed zijn voor 
de natuur maar die in werkelijkheid vooral de provinciekas spekken.” 

Het lijkt een positieve ontwikkeling maar 
betekent dit dat deze handel echt nooit meer 
gaat plaatsvinden? 
Femke Dingemans, Brabantse Milieu Federatie 

Niet gerustgesteld 
Het provinciebestuur zelf noemt de koerswijziging het gevolg van de 
‘lerende aanpak’ in het stikstofdossier. En houdt nog een kleine slag om de 
arm door de term ‘in principe’ te gebruiken. Femke Dingemans van de 
Brabantse Milieu Federatie is daarom nog niet gerustgesteld: ,,Hoe moeten 
we dit precies duiden? Het lijkt een positieve ontwikkeling maar betekent dit 
dat deze handel echt nooit meer gaat plaatsvinden?  

De negen betreffende veehouderijen waarvan de stikstofruimte nu in 
principe niet meer wordt verhandeld staan in Babyloniënbroek (Eendeveld 
10), Sprang-Capelle (Winterdijk 2), Asten (Kokmeeuwenweg 25), 

https://www.bndestem.nl/brabant/tientallen-miljoenen-kilos-stikstof-bedreigen-de-natuur-ze-kunnen-niet-zeggen-dat-ze-niet-gewaarschuwd-zijn%7Eaca041f7/
https://www.bndestem.nl/brabant/tientallen-miljoenen-kilos-stikstof-bedreigen-de-natuur-ze-kunnen-niet-zeggen-dat-ze-niet-gewaarschuwd-zijn%7Eaca041f7/


Oostelbeers (Broekdijk 6), Westerhoven (Weerderdijk 5), Bergen op Zoom 
(Schansbaan 5), Boekel (Lage Raam 6) en Lage Mierde (Dunsedijk 5 en 
Meirweg 5). Voor wat betreft de Meirweg is ‘een klein deel’ van de 
stikstofruimte wel al eerder verkocht. 
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