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(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 7 februari 2013
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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake verbod

nertsenfokkerijen

Geachte mevrouw Van Dinteren en mevrouw Smith,

Op 16 januari 2013 ontvingen wij uw schriftelijke vragen over het verbod nertsenfokke-

rijen.

Uw vragen op basis van art 41 Reglement van orde, beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Kunt u aangeven om hoeveel bedr'rjven het in Drenthe gaat?

Antwoord I
Volgens de statistieken van het Centraal Bureau voor de Súafilsfrek ziin er in

2012 in Drenthe 2 bedrijven met edelpelsdieren.
(hftp://statline.cbs.nl/StatWeblpublicationl?DM=SLNL&PA=B0780NED&D1=57
6 &D2=7 &D 3=1 0- 1 2 &VW=T)

V¡aao2
Welke planologische mogelijkheden dient u te treffen om het einde van deze Bedrijfs-

tak te begeleiden en lopen die dan parallel met het verbod in2024?
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Antwoord 2
Het verbod rs rngesfe/d door het Rijk. Mocht aanpassing van de landelijke re-
gels provinciale doorvertaling behoeven, dan verwachten wij hierover door het
Rijk gei'nformeerd te worden. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het niet nodig
is om in onze verordening aanvullend op landelijke regels beperkingen aan de
neftsenfokkerijen te stellen. Wij verwachten dat deze landelijke regels soøeso
volstaan.

Vraaq 3

Wordt een nertsenhouderij binnen het huidige planologische regiem beschouwd
Als (een vorm van) intensieve veehouderij?

Antwoord 3
Onder intensieve veehouderij verstaan wij onder andere hokdierbedrijven.
Edelpelsdieren vallen onder de hokdierbedrijven. Op dit moment staat dat niet
expliciet in de verordening, desondanks achten wij die regels van toepassing.
Binnen het huidige planologische regiem wordt het daarom beschouwd als in-
tensieve veehouderij.

Vraag 4
Bestaande intensieve veehouderijen mogen volgens de omgevingsvisie en provinciale

ruimtelijke verordening onder stricte voorwaarden groeien tot max 2 ha, gaan of kun-
nen nertsenfokkerijen onder deze regeling vallen?

Antwoord 4
Zie vraag 3. Nertsenhouderijen vallen al onder de intensieve veehouderij en
daarmee zijn de voorwaarden die voor de intensieve veehouderij gelden ook
voor nertsenhouderijen van toepassing.

Vraaq 5
Zo ja, bent u dan bereid de provinciale ruimtelijke verordening en de omgevingsvisie
daarop aan te passen en deze mogelijke bedrijfsverandering te beschouwen als nieu-
we vestiging waardoor intensieve veehouderíj wordt uitgesloten?

Antwoord 5

Zie vraag 3. Nerlsenhouderijen vallen al onder de intensieve veehouderij en
daarmee zijn de voorwaarden die voor de intensieve veehouderijgelden ook
voor nertsenhouderijen van toepassing.

Vraao 6

Bent u bereid om, bijvoorbeeld in het kader van Plattelandsontwikkeling,
(duurzame en diervriendelijke) alternatieven te steunen of te (doen) ontwikkelen,
zo mogelijk samen met de betreffende ondernemers
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Aan	  de	  voorzitter	  van	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe	  
De	  heer	  J.Tichelaar	  
Postbus	  122	  
9400	  AC	  Assen	  
	  
Onderwerp:	  schriftelijke	  vragen	  ex	  artikel	  41	  RvO,	  verbod	  nertsenfokkerijen	  
	  
Assen,	  10	  januari	  2013	  
	  
	  
Geacht	  college,	  
	  
Toelichting	  

De	  Eerste	  Kamer	  heeft	  met	  een	  ruime	  meerderheid	  het	  verbod	  op	  het	  houden	  en	  doden	  van	  
nertsen	  aangenomen.	  Nertsenfokkers	  hebben	  tot	  2024	  de	  tijd	  om	  te	  bouwen	  naar	  een	  
andere	  bedrijfstak.	  De	  nertsenfokkerijen	  in	  Drenthe	  zullen	  dan	  hun	  deuren	  moeten	  sluiten.	  

De	  GroenLinks	  fractie	  heeft	  n.a.v.	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1. Kunt	  u	  aangeven	  om	  hoeveel	  bedrijven	  het	  in	  Drenthe	  gaat?	  
2. Welke	  planologische	  mogelijkheden	  dient	  u	  te	  treffen	  om	  het	  einde	  van	  deze	  

bedrijfstak	  te	  begeleiden	  en	  lopen	  die	  dan	  parallel	  met	  het	  verbod	  in	  2024?	  
3. Wordt	  een	  nertsenhouderij	  binnen	  het	  huidige	  planologische	  regiem	  beschouwd	  als	  

(een	  vorm	  van)	  intensieve	  veehouderij?	  
4. Bestaande	  intensieve	  veehouderijen	  mogen	  volgens	  de	  omgevingsvisie	  en	  

provinciale	  ruimtelijke	  verordening	  onder	  stricte	  voorwaarden	  groeien	  tot	  max	  2	  ha,	  
gaan	  of	  kunnen	  nertsenfokkerijen	  onder	  deze	  regeling	  vallen?	  

5. Zo	  ja,	  bent	  u	  dan	  bereid	  de	  provinciale	  ruimtelijke	  verordening	  en	  de	  omgevingsvisie	  
daarop	  aan	  te	  passen	  en	  deze	  mogelijke	  bedrijfsverandering	  te	  beschouwen	  als	  
nieuwe	  vestiging	  waardoor	  intensieve	  veehouderij	  wordt	  uitgesloten?	  	  

6. Bent	  u	  bereid	  om,	  bijvoorbeeld	  in	  het	  kader	  van	  Plattelandsontwikkeling,	  (duurzame	  
en	  diervriendelijke)	  alternatieven	  te	  steunen	  of	  te	  (doen)	  ontwikkelen,	  zo	  mogelijk	  
samen	  met	  de	  betreffende	  ondernemers	  
	  

Namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks	  
Gabriëlle	  van	  Dinteren	  
Gea	  Smith	  
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