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Bonus voor snelle stikstofbeslissers

Snelle beslissers belonen met een
hogere vergoeding, zo’n 30 procent
boven de marktwaarde. Goed idee?
‘De voorgaande regelingen waren
qua animo geen doorslaand succes te
noemen. Of dit wél werkt, durf ik niet
te zeggen. Uiteindelijk maakt iedere
ondernemer een individuele afweging:
wat zijn mijn toekomstplannen, heb ik
een opvolger, hoe ziet de markt eruit?’
Pusht het kabinet niet te hard met
zo’n ‘snelle-beslissersbonus’?
‘De regeling is vooralsnog vrijwillig;
boeren hóeven er niet aan mee te doen.
Maar dat kan omslaan; het kabinet
kan alsnog grijpen naar gedwongen
bedrijfssluitingen. Verder is op ver-

Foto Tatsiana Hendzel / Shutterstock.com

Een ‘woest aantrekkelijke regeling’ had
minister Van der Wal beloofd aan boeren die bereid zijn hun stikstofuitstoot
– en daarmee hun bedrijf – te beëindigen. Vrijdag stuurde ze een hoofdlijnenbrief naar de Tweede Kamer. Edo
Gies, senior onderzoeker Dynamiek
Ruimtegebruik, reageert.

schillende plekken in Nederland
‘Of dit wél
al amper ontwikwerkt, durf
kelingsruimte
ik niet te
meer en die
zeggen’
komt er in de
toekomst ook
niet. Ik kan me voorstellen dat boeren
in die situatie stevige druk ervaren om
zich nu te laten uitkopen, ook als ze
eigenlijk nog wel een paar jaar hadden
willen doorgaan.’

Biedt de regeling soelaas voor de
stikstofcrisis?
‘Dat hangt af van waar de stoppende
bedrijven zich bevinden: wel of niet vlakbij stikstofgevoelige natuurgebieden. Het
lijkt reëel om voorrang te geven aan het
stilleggen van bedrijven waar stikstofdepositie tot de grootste problemen leidt.
De minister vraagt nu eerst de provincies
een plan te maken. Echt houvast is er dus
nog steeds niet.’ me

Plannen voor basisbeurs bekend
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Een basisbeurs van 255 euro per maand voor studenten op
kamers en 91 euro voor thuiswonende studenten. Dat zijn de
plannen van minister Dijkgraaf.
De Tweede Kamer kan nog meepraten over Dijkgraafs plannen, zo lang het nieuwe studiefinancieringsstelsel niet méér
gaat kosten dan de gereserveerde 1 miljard euro per jaar en
het per september 2023 ingaat.
Voordat de basisbeurs werd afgeschaft kregen uit- en thuiswonende studenten nog respectievelijk 312 en 112 euro. De
voorgestelde basisbeurs van Dijkgraaf is dus lager dan voor
de afschaffing in 2015. Wel is de aanvullende beurs voor
studenten uit gezinnen met een laag inkomen hoger. Dat was
voor afschaffing van de basisbeurs maximaal 299 euro, maar
blijft straks net zo hoog als nu in het leenstelsel: maximaal 419
euro per maand, afhankelijk van het inkomen van de ouders.

De basisbeurs wordt ook voor studenten die al begonnen
zijn aan een studie beschikbaar, mits ze nog in hun nominale studieduur zitten.
Lisanne de Roos,
‘Met 91 euro kunnen
voorzitter van het
thuiswonende studenten
Interstedelijk Studenniet eens hun collegegeld
ten Overleg, reageert
betalen’
teleurgesteld op de
plannen. ‘Met 91 euro kunnen studenten die thuis wonen
nog niet eens hun collegegeld betalen en met een uitwonende beurs van 255 euro blijft er na de studielasten slechts
44 euro per maand over voor boodschappen of huur.’ Volgens haar gaan studenten ‘er zeker financieel op vooruit’,
maar lost de voorgestelde basisbeurs hun problemen niet
op. hop

