
ffi

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER

BIJLAGE

TEAM

REFERENTIE

DOORKIESNUMMER

E.MAILADRES

ONDERWERP

De heren A. Mourik-Geluk, D.G. Boswijk en T. van Oostrum (CDA)

PROVINCIE:: UTRECHT

NEL
Jaap van Till
0625087472
jaap.van.till@provincie-utrecht. nl
Schriftelijke vragen ex aft.47 RvO aan
het College van GS, gesteld door de
heren A. Mourik-Geluk, D.G. Boswijk en
T. van Oosterom van het CDA
betreffende de gevolgen van het
illegale gebruik van Fipronil voor de
pluimveesector in de provincie Utrecht
(d.d. 17-08-2017)

5 september 2017
81BDD69E
18 augustus 2017
81BD7FDB
geen

Geachte heren Mourik-Geluk, Boswijk en van Oosterom

ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording
hebben wij cursief toegevoegd aan uw vragen.

Toelichtinq van CDA:
De NVïVA heeft een lijst van besmette eieren gepubliceerd omdat bleek dat er Fipronil was gebruikt. Fipronil is
niet toegestaan in de pluimveesector. Dit heeft gevolgen voor de pluimveesector in de provincie Utrecht. Reden

voor het CDA om de volgende vragen te stellen:

1. Bent u op de hoogte van de omvang van het illegale gebruik van Fipronil in de pluimveesector in de provincie

Utrecht. Kunt u aangeven hoeveel ondernemers in de provincie Utrecht hierbij direct betrokken zijn en de ernst
van de gevolgen?

2. Kunt u voorts inzicht verschaffen in de (in)directe economische gevolgen binnen de keten van de
pluimveesector, dus bij opfokbedrijven, leghennenhouders, afnemers, mestveruverkingsbedrijven etc. in de
provincie Utrecht?

Antwoord op vraaq 1 en 2:
W| zijn op de hoogte van de globale omvang van het illegale gebruik van Fipronil in de pluimveesector in de

provincie Utrecht, maar kunnen geen exacte aantallen geven omdat er bij de NVWA nog onderzoeken lopen. In

de provincie Utrecht zijn zeker 12 pluimveebedrijven getroffen door de Fipronilaffaire. Dit heeft voor deze

bedrijven ernstige gevolgen, omdat de eieren van de geblokkeerde bedrijven niet op de markt gebracht kunnen
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worden en de eieren en de mest van deze bedrijven door erkende destructiebedrijven vernietigd moeten

worden. De verkoop kan pas hervat worden wanneer stallen en kippen weer volledig schoon ziin. De blokkering
leidt tot een forse financiële schadeposf voor de betrokken ondernemers en zorgt bij hen voor onzekerheid over

de toekomst. Wageningen University & Research (WUR) heeft in opdracht van het ministerie van Economische

Zaken een indicatieve inschatting gemaakt van de economische gevolgen van de Fipronilaffaire voor de

Nederlandse pluimveesector. De totale schade voor de circa 200 getroffen Nederlandse leghennenbedrijven ligt

in de ordegrootte van 33 miljoen euro. De financiële schade voor een gemiddeld legpluimveebedrijf ligt fussen

de € 120.000 en € 220.000. Duidelijk is dat de Fipronilaffaire ook tot schade leidt in de resf van de

pluimveeketen (opfokbedrijven, afnemers, mestverwerkingsbedrijven etc.). De WUR heeft de omvang van deze

schade nog niet kunnen berekenen.

3. Heeft u contact gehad met de getroffen ondernemers? ls er contact - al dan niet in IPO-verband - tussen het

college en de eerstverantwoordelijke, de staatssecretaris van Economische Zaken?

4. Verkent u wellicht mogelijkheden of bent u bereid om samen met betrokken provincies en gemeenten een

steunpunt in te richten/te ondersteunen voor getroffen ondememers?

Antwoord op vraaq 3 en 4:
lJiteraard voelen wij ons betrokken bij deze ingrijpende kwestie en houden wij contact met de ondernemers en

hun organisaties. Gedeputeerde Maasdam-Hoevers heeft een bezoek gebracht aan een getroffen

pluimveehouder.

De Fipronilaffaire heeft ook de volle aandacht van de landelijke politiek. De verantwoordelijke bewindslieden
minister Schrþers van Volksgezondheid en voormalig sfaafssecrefa ris Van Dam van Economische Zaken

hebben over deze kwestie ook uitgebreid contact gehad met de Tweede Kamer en hebben diverse maatregelen
genomen om het Fipronilprobleem aan te pakken en maatregelen aangekondigd om de gevolgen voor de

pluimveesector te verlichten. ln hun kamerbrief van 16 augustus kondigden de bewindslieden aan dat zii via

MKB-tandbouwkredieten en uitstel van betaling van diverse heffingen de financiële problemen van de

pluimveehouders willen verminderen. Daarnaast zal het Rijk de sector ondersteunen om in het binnenland en in

het buitenland het consumentenveftrouwen te herstellen. AIs provincie hebben wij formeel geen rol en

verantwoordelijkheid in de Fipronilzaak. Regelgeving voor gebruik van stoffen in de landbouw, de organisatie
van de NVWA en mogelijke ondersteuningsregelingen voor de pluimveesector vallen onder de

verantwoordelijkheid van het Rijk. Om die reden hebben w| ook geen direct contact opgenomen met de

sfaafssecrefaris van EZ. WI volgen de ontwikkelingen op regionaal en landeliik niveau echter nauwlettend en

zullen afhankelijk van de ontwikkelingen doen wat wij nodig achten. ln de huidige fase is er sprake van een

landelijk gecoördineerde crisisaanpak en communicatie. Daarbij zien wij op dit moment geen meerwaarde voor

een provinciaal of regionaal steunpunt. Dit zou mogelijk zelfs tot extra afstemmingsproblemen kunnen leiden in

relatie tot de landelijke aanpak en communicatielijnen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,
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