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vragen over ondersteuning Groningse pluimveehouders 

Geachte heer Steenbergen, 

In uw bovenvermelde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over ondersteuning voor Groningse 
pluimveehouders in verband met de fipronil affaire. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Wat heeft uw college gedaan nadat bekend werd dat ook pluimveebedrijven In Groningen getroffen 
zijn door het incident met besmette eieren? 

Antwoord: de portefeuillehouder van ons college, de heer H. Staghouwer, heeft zo spoedig mogelijk contact 
opgenomen met een aantal getroffen bedrijven om een beeld te krijgen van aard en omvang van de 
problematiek. Ook heeft de heer Staghouwer om nader geïnformeerd te worden contact opgenomen met LTO-
Noord. 

2. Hoeveel Groningse pluimveebedrijven zijn als gevolg van de problematiek in financiële problemen 
gekomen of dreigen hierdoor financiële problemen te krijgen? 

Antwoord: Op dit moment is duidelijk dat er meerdere bedrijven in onze provincie zijn getroffen door de fipronil 
affaire. In hoeverre betreffende bedrijven in financiële problemen komen is op dit moment niet te zeggen, 
daarvoor zijn de situaties te individueel en/of persoonlijk. 

3. Het ministerie heeft laten weten te zoeken naar manieren om pluimveehouders te hulp te schieten. Is 
uw college bereid om in samenwerking met andere provincies bij het ministerie er op aan te dringen een 
noodfonds open te stellen? 

Antwoord: Ja. Daartoe hebben wij op 11 augustus mede namens de provincies Drenthe en Fryslan een brief 
aan staatssecretaris Van Dam gezonden (zie bijlage). 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Gr oningen 

Sint Jansstraat4 
9712 JNGroningen 

PostlxiseiO 
9700 AP Groningen 

Telefoon 
050 3164911 

www.provindegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de 
afdeling Bestuur, Juridische Zaken & Communicatie: 050 3164160 BTW: NL0019,32.822.601 / KvK 1182023/ IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


