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Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
1 

 
Geachte collega, 
 
Op 28 augustus maakte het kabinet bekend dat de nertsenhouderij in Nederland tot 
een vervroegd einde komt. Dit betekent dat de einddatum voor het stoppen met 
een pelsdierhouderij gaat veranderen van 1 januari 2024 naar het begin van 2021. 
Dit is nodig omdat het coronavirus, dat veel mensen in Nederland raakt, ook een 
groot aantal nertsenhouderijen heeft getroffen. Zonder deze en andere maatregelen 
zal het virus blijven rondgaan. 
 
Voor pelsdierhouders is dit een ingrijpend besluit. Het betekent het einde van hun 
bedrijfstak en daar komt veel bij kijken. Zij moeten nu sneller dan eerst op zoek 
gaan naar een nieuw perspectief voor hun onderneming en bedrijfslocatie. Het 
ministerie van LNV wil hen zo goed mogelijk informeren en ondersteunen waar dat 
kan. Voor sommige zaken moeten zij bij de provincies zijn. Daarom werken wij 
graag met u samen om te zorgen dat pelsdierhouders zo goed mogelijk geholpen 
worden. 
 
De rol van provincies 
Provincies en gemeenten kunnen vragen krijgen over de sloop en herbestemming 
van de pelsdierhouderijen. Ook bieden veel lagere overheden ondersteuning bij 
sociale zaken, zoals begeleiding naar ander werk. Aangezien pelsdierhouders op 
korte termijn moeten stoppen, willen wij u vragen de verzoeken van 
pelsdierhouders met prioriteit te behandelen. 
 
Als provincie kunt u ons op verschillende manieren ondersteunen in de 
informatievoorziening richting de pelsdierhouders. Denk bijvoorbeeld aan: 
 

 Het aanwijzen van een aanspreekpunt binnen uw organisatie waar 
pelsdierhouders terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld provinciale 
regelingen en vergunningen. 

 Het plaatsen van een nieuwsbericht of versturen van een nieuwsbrief met 
een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden waar pelsdierhouders 
in uw provincie gebruik van kunnen maken. U kunt van daaruit 
doorverwijzen naar de webpagina van RVO. 

 Pelsdierhouders in uw provincie actief benaderen om met hen in gesprek te 
gaan over hun toekomst. 
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De RVO heeft een webpagina gemaakt met de meest actuele informatie over het 
vervroegd verbod: www.rvo.nl/vervroegd-verbod-pelsdierhouderij. Hier ziet u 
bijvoorbeeld welke stappen in het proces van wetgeving nog moeten worden gezet 
om het vervroegd verbod op pelsdierhouderij in te laten gaan. Ook vindt u 
antwoorden op veelgestelde vragen. 
 
Daarnaast organiseert het ministerie van LNV op woensdag 28 oktober om 15.00 
uur een digitale informatiebijeenkomst voor pelsdierhouders, adviseurs en 
medewerkers van provincies en gemeenten. Tijdens deze bijeenkomst geven we 
toelichting op het vervroegd verbod en gaan we in gesprek over de gevolgen die dit 
heeft voor pelsdierhouders. 
 
Binnenkort ontvangt u van ons een e-mail met een uitnodiging voor de digitale 
informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor 
pelsdierhouders, adviseurs en medewerkers van het ministerie, provincies en 
gemeenten. Via de link in de uitnodiging kunt u zich aanmelden voor de 
bijeenkomst. Daarna ontvangt u een link waarmee u de bijeenkomst kunt volgen 
en tijdens de bijeenkomst vragen kunt stellen aan de sprekers. 
 
Contact met andere provincies en gemeenten 
Sommige provincies hebben al veel ervaring met stoppende veehouders. Wilt u 
ervaringen uitwisselen? Of heeft u behoefte aan meer informatie over de voortgang? 
Neem contact op met Kirsten Demacker van de Provincie Limburg. Zij is bereikbaar 
per e-mail op kmw.demacker@prvlimburg.nl. 
 
Gemeenten met pelsdierhouderijen hebben via de VNG ook een brief van ons 
ontvangen. In de bijlage vindt u een overzicht van gemeenten met een 
pelsdierhouderij. We raden u aan contact op te nemen met de gemeenten binnen 
uw provincie om informatie uit te wisselen en zaken af te stemmen. 
 
De voorbereiding voor een vervroegd verbod op de pelsdierhouderij loopt nog. 
Daarom kunnen wij nog niet op alle vragen een sluitend antwoord geven. Zodra er 
meer informatie beschikbaar is, stellen wij de contactpersonen van uw provincie 
hiervan op de hoogte. 
 
 
Hoogachtend, 

 
Hugo van Kasteel 
Plaatsvervangend directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 



 

 

Bijlage: Overzicht gemeenten met een pelsdierhouderij 

Hieronder vindt u een overzicht van gemeenten waarvan bekend is dat er een 
pelsdierhouderij staat of heeft gestaan.  Deze gegevens zijn afkomstig van RVO 
(2013) en het CBS (2019).  

 

Drenthe 
Midden-Drenthe 
De Wolden 

Flevoland 
Zeewolde 
Noordoosterpolder 
Urk 

Friesland 
Achtkarspelen 
Dantumadiel 
Súdwest-Fryslân 

Gelderland 
Apeldoorn 
Barneveld 
Brummen 
Ede 
Heumen 
Lingewaard 
Lochem 
Nijkerk 
Oldebroek 
Oost Gelre 
Overbetuwe 
Putten 
Rheden 
Scherpenzeel 
Voorst 
West Betuwe 
West Maas en Waal 
Wijchen 

Groningen 
Westerkwartier 

Limburg 
Echt-Susteren 
Gennep 
Horst aan de Maas 
Leudal 
Nederweert 
Peel en Maas 
Venray 
Weert 
Voerendaal 

 

 

Noord-Brabant 
Bergeijk 
Best 
Bladel 
Boekel 
Boxmeer 
Cuijk 
Deurne 
Eersel 
Gemert-Bakel 
‘s-Hertogenbosch 
Laarbeek 
Landerd 
Loon op Zand 
Meierijstad 
Mill en Sint Hubert 
Moerdijk 
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 
Oirschot 
Oisterwijk 
Oss 
Sint Anthonis 
Sint-Michielsgestel 
Someren 
Uden 
Valkenswaard 
 
Overijssel 
Almelo 
Dalfsen 
Ommen 
Raalte 
Twenterand 

Utrecht 
Renswoude 
Zeist 

Zeeland 
Borsele 
Hulst 
Schouwen-Duiveland 
Sluis 
Terneuzen 
Tholen 

Zuid-Holland 
Alphen aan den Rijn 
Bodegraven-Reeuwijk 
Goeree-Overflakkee 
Zuidplas 


