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Onderwerp Statenbrief: Uitvoering toezegging over motie 59 en de komst van MHP naar Veenendaal 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 27 maart heeft u een Statenbrief over de uitvoering van motie 59 besproken. Daar heeft de toezegging 
plaatsgevonden om een aanvullende brief aan het Rijk te schrijven en deze aan u voor te leggen. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 7 februari heeft de provincie Utrecht het Rijk geïnformeerd over motie 59. In deze motie wordt aan het college 
van GS gevraagd om “stelling te nemen tegen de vestiging van MHP in Veenendaal, het Rijk hiervan op de 
hoogte te stellen en hiermee een positief signaal af te geven aan de biologische pluimveesector, wat in lijn is met 
de ambitie uit het coalitieakkoord." Hier is, via een Statenbrief en een brief aan het Rijk, invulling aan gegeven 
waarbij echter geen stelling werd genomen tegen de komst van MHP. Wel werd de Staatssecretaris op de hoogte 
gebracht van de motie en tevens werd aandacht gevraagd voor oneerlijke concurrentie vanuit niet EU landen. 
Tijdens de commissie RGW vergadering van 27 maart bleek dat deze uitvoering voor PS geen acceptabele 
invulling was van het dictum van de motie. Daarop hebben GS toegezegd een aanvullende brief te sturen waarin 
stelling wordt genomen tegen de komst van MHP. 
 
Essentie / samenvatting: 
GS hebben toegezegd ”een aangepaste brief in GS brengen en PS daarover informeren”. Hierbij informeren wij u 
over bijgevoegde conceptbrief aan staatssecretaris Martijn van Dam en hiermee geven we uitvoering aan deze 
toezegging.  
 
De conceptbrief aan het Rijk vindt u in de bijlage. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het betreft de uitvoering van de toezegging van 27 maart. 
 
Financiële consequenties 

Nee 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met het sturen van de brief aan de Staatssecretaris beschouwen wij de toezegging als afgedaan. 



 

  

 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van de conceptbrief aan de Staatssecretaris. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


