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Geachte heer Van Dam, 

 

Op 7 februari heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht u geschreven over motie 59 

zoals deze is aangenomen door de Staten van de provincie Utrecht. Deze motie was ingediend naar aanleiding 

van de komst van de Oekraïense pluimveehouderij Myronivsky Hliboproduct (MHP) naar Veenendaal. MHP heeft 

zich in Veenendaal, op de locatie van de firma Jan Zandbergen, gevestigd met een uitsnijderij.  Hier worden 

bevroren borstkappen vanuit Oekraïne en andere delen van Europa aangeleverd, de kipfilets worden 

uitgesneden, verpakt en gaan vervolgens voor 80% naar de export. Bestemming is vooral horeca, geen 

supermarkten. MHP volgt hierbij de EU regelgeving. 

 

De door de Partij van de Dieren ingediende motie was een vervolg op eerdere vragen die de Partij van de Arbeid 

aan Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht heeft voorgelegd. Provinciale Staten van provincie Utrecht 

hebben de motie met meerderheid van stemmen aangenomen. In de motie wordt het college van GS verzocht 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. 

 

In aanvulling van onze brief d.d. 7 februari 2017 wil het college van Gedeputeerde Staten u middels dit schrijven 

informeren dat zij stelling neemt tegen de komst van de Oekraïense pluimveehouderij MHP naar Veenendaal 

conform motie 59. Het college van Gedeputeerde Staten ziet liever een sterkere biologische (pluimvee)sector. 

Daarom heeft zij in het coalitieakkoord de ambitie opgenomen om de biologische landbouwsector te stimuleren; 

biologische landbouw stimuleren we vanwege de duidelijke voortrekkersrol voor de verduurzaming van de 

landbouw. In de komende landbouwvisie van de provincie Utrecht wordt deze ambitie verder uitgewerkt. 

 

De provincie Utrecht zal  vanzelfsprekend met betrekking tot de bedrijfsvoering van  MHP blijven handelen 

conform de  wettelijke en bestuurlijke taken en bevoegdheden op het gebied van vergunningverlening en 

handhaving en ruimtelijke ordening.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
Voorzitter, 
 

Ministerie van Economische Zaken  

t.a.v. Staatssecretaris Martijn van Dam 
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2500 EK Den Haag        

 

 


