
 

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 27 januari 2021 
van : Daisy Vliegenthart-Goedhart 
onderwerp : Extern salderen, wel of niet  

 
 
Inleiding 
 
Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten Gelderland de beleidsregels in- en extern salderen 
vastgesteld. Hierin is terug te lezen dat extern salderen niet is toegestaan voor bedrijven met fosfaat- 
en dierrechten. 
 
Dit betekent dat onder andere kalverhouderijen, geitenhouderijen en eendenhouderijen hier niet onder 
vallen. De reden dat deze sectoren geen dier- en fosfaatrechten hebben.  
 
Bij invoeren van de fosfaat- en dierrechten is gekozen om een aantal kleine sectoren niet mee te 
nemen omdat het effect van de sectoren relatief klein is in vergelijking tot de melkveehouderij, 
varkenshouderij en pluimveesector. 
 
Wat we nu lijken te zien is dat deze redenering tegen ons werkt in Gelderland als het gaat om de 
sectoren zoals kalveren en geiten. Deze sectoren zijn in Gelderland namelijk groot en hebben zeker 
een aanzienlijk stikstofeffect. 
 
Er zijn een aantal redenen waarom extern salderen in Gelderland ongewenst is. Vandaar dat wij 
vragen hebben wat het betekent dat deze sectoren niet onder het verbod op extern salderen vallen. 
 
 
Vraag/Vragen* 

1. Waarom is ervoor gekozen om de kalverhouderijen, eendenhouderijen en geitenhouderijen 
niet onder het verbod op extern salderen te laten vallen? 

2. Klopt het dat dit in eerste instantie wel de bedoeling was? 
3. Wij hebben in december 2019 informatie van u gekregen dat de koppeling met dier- en 

fosfaatrechten zou komen te vervallen. Dat lijkt hier dus toch niet het geval. Kunt u dit 
uitleggen? 
 

Wij krijgen signalen dat inmiddels bedrijven in deze sectoren worden opgekocht worden voor extra 
stikstofruimte. 
 

4. Heeft u deze signalen ook ontvangen? Kunt u iets zeggen over de omvang? 
5. Welke gevolgen heeft het uitsluiten van deze sectoren voor de natuur, de leefbaarheid maar 

ook voor deze sectoren zelf? 
6. Wij zijn van mening dat bovengenoemde sectoren ook onder het verbod op extern salderen 

moeten vallen. Deelt u deze mening? Graag uw motivatie. 
 
 
 
 
 
 


