
 

 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 3 augustus 2017 
van : Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie) 
onderwerp : Lobby inzake noodfonds 

 
 
 
Inleiding 
als gevolg van de schade die is geleden naar aanleiding van de besmetting van eieren met 
het verboden middel Fipronil hebben LTO/NOP en NVP reeds de noodklok geluid voor de 
financiële gevolgen op de verschillende gezinsbedrijven. Zij lijden nu honderdduizenden 
euro’s schade en enkele bedrijven dreigen zelfs failliet te gaan, terwijl ze niet zelf schuldig 
lijken te zijn. Uit berichtgevingen blijkt dat het ministerie van Economische Zaken vooralsnog 
geen noodfonds beschikbaar wil stellen terwijl veel bedrijven nu wel de noodklok luiden.  
 
De ChristenUnie wil dat het Gelders provinciebestuur het voortouw neemt en samen met de 
besturen van andere provincies zich gezamenlijk sterk maakt voor een lobby richting het 
ministerie van Economische Zaken om zo alsnog een landelijk noodfonds af te dwingen. 
Gelderland is een belangrijke provincie als het gaat om de pluimveesector.  
 
Naast de financiële gevolge is het ook belangrijk dat de provincie daar waar nodig de 
getroffen pluimvee bedrijven ook ondersteunt in de praktische problematiek als gevolg van 
het vervoersverbod van eieren. Veel bedrijven hebben te maken grote hoeveelheden eieren 
en mest welke ze nu niet kwijt kunnen.  
 

1. Kunt u aangeven wat uw college inmiddels heeft gedaan nadat bekend werd dat veel 
pluimveebedrijven in Gelderland getroffen werden door het incident met besmette eieren? 
 

2. Kunt u aangeven hoeveel Gelderse pluimveebedrijven als gevolg van de problematiek in 
financiële problemen zijn gekomen of dreigen te komen? 
 

3. Op welke wijze bent u betrokken bij het zoeken naar praktische oplossingen rond eieren 
en mestopslag bij bedrijven als gevolg van het vervoersverbod? 

 
4. Het ministerie heeft laten weten dat er op dit moment nog geen noodfonds zal worden 

opengesteld. Is uw college bereid om in samenwerking met andere provincies bij het 
ministerie er op aan te dringen alsnog een noodfonds open te stellen? 

 
5. Op welke wijze is uw college bereid Gelderse bedrijven te ondersteunen indien ze door de 

problematiek in financiële problemen dreigen te komen?   
 
Gelet op de ernst van de situatie, verzoek ik u deze vragen met spoed te beantwoorden.  
 
Dirk Vreugdenhil - ChristenUnie 
 
 


