
 

 

 

Groningen,  3 augustus 2016 

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 46 

RvO betreffende uitbreiding van een nertsenfokkerij in Aduard. 

Geacht college, 

Recent verscheen een artikel in het Dagblad van het Noorden
1
 over het ontwerpbesluit van de gemeente 

Zuidhorn om de uitbreiding van een nertsenfokkerij te Aduard van bijna 1500 naar zo’n 6000 dieren toe te 

staan. Onze fractie heeft een deel van de ter inzage gelegde stukken opgevraagd en doorgenomen. In 

Nederland is bij de Wet verbod pelsdierhouderij geregeld dat nertsenfokkerijen niet mogen uitbreiden.
2
 Op 

MijnRVO.nl valt te lezen dat gemeentes ondanks de Wet verbod pelsdierhouderij niet op basis daarvan een 

milieu- of omgevingsvergunning zouden mogen weigeren.
3
  

Naar aanleiding van dit alles stelt de Partij voor de Dieren u graag de volgende vragen: 

1. Klopt het dat de pelsdierhouderij ondanks een eventuele omgevingsvergunning niet legaal mag 

uitbreiden in verband met de Wet verbod pelsdierhouderij? Ziet u mogelijkheden om hierop te (doen) 

handhaven? Zo nee, waarom niet? 

2. Deelt u onze mening dat het onbegrijpelijk en verwarrend is dat er een (ontwerp-) 

omgevingsvergunning wordt verleend voor 6000 nertsen terwijl de wet de uitbreiding verbiedt? 

3.  Heeft er over deze nertsenhal bestuurlijk of ambtelijk overleg met de provincie Groningen 

plaatsgevonden? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst?  

4. Het betreft hier intensieve veehouderij.  Wordt volgens u aan alle regels  ten aanzien van uitbreiding 

van intensieve veehouderij voldaan? Kunt u dit toelichten?   

5. Vallen er effecten van bijvoorbeeld ammoniak te voorzien van dit plan voor natuurgebieden waarvoor 

de provincie Groningen bevoegd is?  

6. Ziet u mogelijkheden om de uitbreiding en/of nieuwvestiging van pelsdierhouderij(en) in onze 

provincie tegen te gaan? Bent u hiertoe bereid? Zo nee, waarom niet? Deelt u onze mening dat 

pelsdierfokkerij verwerpelijk is? 

7. Is er (ook) een verklaring van geen bedenkingen gevraagd aan de provincie Groningen? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, heeft u die dan afgegeven en waarom?  

8. In de “ruimtelijke afweging” bij het ontwerpbesluit staat dat er een ontheffing van het 

bestemmingsplan wordt gegeven voor de bouw van de nertsenhal, omdat er geen provinciale 

belangen bij zouden zijn betrokken. Deelt u de visie van de gemeente Zuidhorn, dat er geen 

provinciaal belang speelt bij de bouw van deze nertsenfabriek, en zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u 

dan nu doen?  

9. Gaat u een zienswijze indienen of heeft u een zienswijze ingediend tegen deze uitbreiding? Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, met welke strekking?  

Met vriendelijke groet, 

Ankie Voerman 

                                                           
1
 http://www.dvhn.nl/groningen/Nertsenfokker-Aduard-wil-bedrijf-uitbreiden-21505148.html 

2
 http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/systematiek/nieuws/kopie-gevolgen/ 

3
 https://mijn.rvo.nl/pelsdieren/-/faq/1295550/Veelgestelde+vragen/showFaq/showFaq?p_auth=4JImuQlA 
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