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Vragen over de verwachte ruiming van door fipronil besmette 
leghennen. 

Geachte mevrouw De Wrede, 

In uw bovenvermelde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de huidige fipronil affaire. In deze brief 
beantwoorden wij uw vragen. 

1. Bent u bereid om de boeren die kiezen voor het ontgiften van hun dieren tegemoet te komen met een 
noodfonds zodat zij de weken waarin zij geen inkomen hebben kunnen overbruggen? 
Zo nee; waarom niet? 

Antwoord: Gelet op de landelijke omvang van deze affaire ligt het niet in de rede, los van de beperkte 
provinciale middelen, om hier als individuele provincie op in te zetten. Wij hebben, mede namens de provincies 
Drenthe en Frysiän, daarom op 11 augustus een brief aan staatssecretaris Van Dam gezonden om hieraan 
tegemoet te komen (zie bijlage). 

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de /evens van duizenden dieren niet onnodig 
vervroegd beëindigd dienen te worden en dat om die reden een aigemeen noodfonds niet wenseiijk is? 
Graag een gemotiveerd antwoord. 

Antwoord: het is niet aan ons om aan te geven hoe individuele bedrijven moeten of kunnen handelen om deze 
crisis te boven te komen. Wij achten dit primair een onderwerp voor overleg tussen de sector en de landelijke 
overheid. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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