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Geachte heer Pans,
Op l januari 2012 treedt het Europese legbatterijverbod in werking.
Voor de omschakeling naar alternatieve huisvesting lopen op dit moment
echter nog veel vergunningprocedures bij de gemeenten.
Om het aantal probleemgevallen bij pluimveebedrijven na l januari 2012
tot een minimum beperkt te houden vraag ik u om uw medewerking aan
een snelle doorloop en afronding van lopende procedures van deze
categorie legpluimveebedrijven. Ik verzoek u om het volgende bij
gemeenten onder de aandacht te brengen.
Per l januari 2012 is het volgens Europese regelgeving vanuit
dierenwelzijnsoverwegingen niet meer toegestaan om legkippen te
houden in zogenoemde legbatterijen. De pluimveebedrijven met
iegbatterijen kunnen omschakelen naar de koloniehuisvesting en
alternatieven voor kooisystemen zoals scharrel/volièresystemen, vrije
uitloop of biologische houderij. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in
overleg met de pluimveesector geïnventariseerd welke bedrijven
knelpunten voorzien met vergunningprocedures in verband met de
omschakeling van legpluimveebedrijven met legbatterijen.
Ook is nagegaan wat daar op korte termijn aan te doen is.
Uit deze inventarisatie blijkt onder andere dat veel bedrijven nog volop
bezig zijn met de MER- en vergunningprocedures.
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De gemeenten zijn hierbij het bevoegd gezag. Omdat de deadline van l
januari 2012 snel nadert en om het aantal knelgevallen tot een minimum
te beperken vraagt het ministerie van EL&I gemeenten om,
vanzelfsprekend binnen de geldende wettelijke kaders, medewerking aan
een snelle doorloop en afronding van lopende M E R-procedures en
vergunningaanvragen van deze categorie legpluimveebedrijven.
In het najaar van 2011 zal het ministerie van EL&I in samenwerking met
gemeenten en het bedrijfsleven opnieuw de balans opmaken en evidente
knelgevallen nauwkeurig in beeld brengen.
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Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Wnd. Directeur Agroketens en Visserij,

drs.
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