Beantwoording van vragen uit Integraal Afwegingskader
1. Wat is de aanleiding?
De geconsulteerde wijzigingen van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten
pelsdierhouderij en van de Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten
pelsdierhouderij (hierna gezamenlijk: de subsidieregeling) zijn tot stand gekomen naar
aanleiding van een toezegging van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit tijdens de behandeling van een wijziging van de Wet verbod
pelsdierhouderij (hierna: de Wet) in de Tweede Kamer (Handelingen II 2018/19, nr. 53,
item 7) en de daaropvolgende inventarisatie van door pelsdierhouders gesignaleerde
knelpunten.
2. Wie zijn betrokken?
De Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) en de Land- en
Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).
3. Wat is het probleem?
Sinds de inwerkingtreding van de subsidieregeling op 28 februari 2018 is weinig gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor sloop of ombouw. Er zijn
tot nu toe slechts elf aanvragen ingediend, waarvan één aanvraag door de aanvrager is
ingetrokken. De pelsdiersector heeft een aantal knelpunten gesignaleerd die
pelsdierhouders ervan zouden weerhouden subsidie aan te vragen. De Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft toegezegd de signaleerde knelpunten waar
mogelijk weg te nemen.
4. Wat is het doel?
Met de wijzigingen wordt beoogd de gesignaleerde knelpunten waar mogelijk weg te
nemen, zodat deze niet of aanzienlijk minder in de weg hoeven te staan aan het
aanvragen van subsidie voor de sloop of ombouw.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Op grond van artikel 7, eerste lid, van de Wet verbod pelsdierhouderij is de regering
verplicht te voorzien in regels over een tegemoetkoming in de kosten van sloop of
ombouw van gebouwen waarin nertsen beroepsmatig gehouden geworden, die als
gevolg van het verbod op de pelsdierhouderij hun functie verliezen. Gelet op de
toezegging van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om, waar
mogelijk, knelpunten weg te nemen, en dit uitsluitend door middel van
overheidsinterventie kan worden bewerkstelligd, is overheidsinterventie gerechtvaardigd.
6. Wat is het beste instrument?
De wijziging van de subsidieregeling is uitsluitend te bewerkstelligen door middel van het
vaststellen van regelgeving tot wijziging van de bestaande subsidieregeling.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

Waar mogelijk worden de knelpunten om subsidie aan te vragen voor pelsdierhouders, waar
mogelijk, weggenomen. Dit zal pelsdierhouders naar verwachting méér stimuleren om ervoor te
zorgen dat ongebruikte of verouderde opstallen verdwijnen, dat percelen zoveel mogelijk een
nuttige bestemming krijgen, en dat wordt bijgedragen aan het maken van een doorstart van de
voormalige pelsdierhouder in de uitoefening van nieuwe bedrijfsactiviteiten.

De geconsulteerde wijzigingen hebben naar verwachting financiële gevolgen voor de overheid.
Aangenomen wordt dat pelsdierhouders een subsidieaanvraag zullen indienen voor alle plaatsen
waarvan zij een melding hebben gedaan bij het van kracht worden van de Wet verbod
pelsdierhouderij en waarvan ook de omvang bekend is. Het gaat dan om een totaal subsidiebedrag
van circa € 31 miljoen, onderdeel uitmakend van de totaal € 36 miljoen die op de begroting van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gereserveerd voor de flankerende
maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij.

