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Geachte Voorzitter,

Bijlage(n)
1

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van acties met betrekking tot uitbraken
van laag pathogeen aviaire influenza (LPAI) H5 en H7, de zogenaamde milde variant
vogelgriep.
Rusland
Er is de afgelopen maanden intensief met Rusland onderhandeld om de maatregelen, die
Rusland treft na een LPAI uitbraak, te versoepelen. Rusland heeft aangegeven voor
toekomstige uitbraken exportbeperkingen te laten gelden tot de gemeente waarbinnen een
LPAI uitbraak is vastgesteld. Voorts heeft Rusland laten weten dat de beperkingen tot de
provincies Gelderland en Flevoland zijn opgeheven. Er gelden thans alleen nog beperkingen
ten aanzien van de provincie Utrecht.
Europese Commissie
In mijn brief van 3 juni (Kamerstuk 28 807, nr. 158) heb ik u geïnformeerd over het overleg dat
ik met de Europese Commissie heb gevoerd over de ruimte binnen de Europese regelgeving
voor een wijze van afscherming voor de buitenuitloop voor vrije uitlooplegpluimvee,
scharrelvleeskuikens en biologische kippen waarbij de vrije uitloopstatus blijft behouden en
LPAI-uitbraken op vrije uitloopbedrijven tot een minimum worden beperkt.
De Europese Commissie heeft bevestigd dat een afscherming van de uitloop (door het
spannen van netten) om contact met wilde vogels te voorkomen, binnen de huidige
regelgeving is toegestaan.
Subsidieregeling voor netten
Het verminderen van directe en indirecte contacten tussen pluimvee en wilde (water)vogels is
belangrijk om LPAI te voorkomen. Netten, die over de uitloop zijn gespannen, kunnen deze
contacten tot een minimum beperken. Wilde (water)vogels kunnen niet in de uitloop landen en
er zal ook nauwelijks mest van wilde (water)vogels in het met netten overspannen deel van de
uitloop terecht komen. Door het geheel of gedeeltelijk plaatsen van netten boven de uitloop
kan een belangrijk deel van de LPAI uitbraken worden voorkomen.
Zoals aangekondigd in mijn brief van 19 april jl. (Kamerstuk 28 807, nr. 157) heb ik inmiddels
in een wijziging van de Regeling LNV-subsidies (RLS) een subsidieregeling voor netten
gepubliceerd. De tekst van de betreffende paragraaf van de regeling en het
openstellingsbesluit is ter informatie als bijlage bijgevoegd.
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Met deze regeling stimuleer ik de biologische - en vrije uitloop houders hun uitloop geheel of
gedeeltelijk met netten te overspannen en zo het risico op LPAI uitbraken te verminderen. De
subsidie zal 35% bedragen van de kosten van de netten, materiaal en arbeid door derden. Ik
heb in totaal één miljoen Euro voor deze subsidie ter beschikking gesteld.
Productschapverordening
Het bestuur van het PPE heeft op 1 juli 2013 een verordening goedgekeurd waarin
maatregelen worden voorgeschreven om LPAI te voorkomen, zoals het realiseren van een
droge zone in de buitenuitloop rond de stal met daaromheen een strook met houtige
begroeiing, een scheiding tussen de uitloop en open water en hygiëne maatregelen. De
pluimveesector beoogt met deze maatregelen ook een vermindering van het aantal LPAI
gevallen.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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BIJLAGE
Wijziging Regeling LNV subsidies
P Aan bijlage 2 wordt een hoofdstuk toegevoegd, luidende:
Hoofdstuk 8. Investeringen in het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee
A. Beschrijving van de investering, bedoeld in artikel 2:37, eerste lid.
Het afdekken van buitenuitlopen van pluimveebedrijven met netten.
B. De landbouwondernemingen, bedoeld in artikel 2:37, eerste lid, zijn:
landbouwondernemingen met een of meer stalruimten met buitenuitlopen waarbinnen
pluimvee wordt gehouden. Onder pluimvee wordt verstaan: kippen (gallus gallus
domesticus) en kalkoenen (meleagris gallopavo).
C. Beschrijving van de kosten, bedoeld in artikel 2:40, vierde lid.
In afwijking van artikel 2:40, eerste lid, komen uitsluitend de volgende door de aanvrager
te maken kosten voor het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee in aanmerking voor
subsidie:
a. de netten voor het afdekken van ten minste één vierkante meter buitenuitloop per
vergunde dierplaats die in de desbetreffende stalruimte met buitenuitloop wordt
gehouden, waarbij de maaswijdte van de netten maximaal tien bij tien centimeter
bedraagt;
b. het materiaal voor de installatie van de netten, zoals palen, draden voor de
bevestiging van de netten, montagemateriaal, vastzetmateriaal en oprolconstructies met
contragewichten voor de netten;
c. de door de aanvrager te maken installatiekosten, bestaande uit de door een
aannemer of loonwerker in rekening gebrachte kosten voor het bouwen en monteren
van de netten.
D. Bij de aanvraag tot subsidieverlening of subsidievaststelling mee te sturen
documenten als bedoeld in artikel 2:38.
1. De aanvraag tot subsidieverlening gaat vergezeld van:
a. een op naam van de aanvrager gestelde offerte van een leverancier van de netten en
materialen voor de installatie van de netten, waarop in ieder geval het onderscheid
tussen de kostenonderdelen is aangegeven;

b. indien van toepassing, een op naam van de aanvrager gestelde offerte van een
aannemer of loonwerker waarop de verschillende kostenonderdelen zijn aangegeven;
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c. een bedrijfskaart met daarop ingetekend alle stallen van de onderneming en met
daarop gearceerd ingetekend de stalruimten met buitenuitloop voor pluimvee waarop de
investering betrekking heeft;
d. een kopie van de vergunning waaruit het aantal vergunde dierplaatsen per stal blijkt.
2. De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van:
a. facturen of andere schriftelijke bewijsstukken, waarop prijzen inclusief en exclusief
BTW worden opgevoerd, waarop in ieder geval de typering van het net en het
onderscheid tussen de kostenonderdelen is aangegeven en waaruit blijkt dat de
installatie volgens de offerte heeft plaatsgevonden;
b. bankafschriften waaruit de betaling van de facturen blijkt.
E. Verplichtingen van de subsidieontvanger als bedoeld in artikel 2:39.
De netten zijn uiterlijk binnen zes maanden na de datum van subsidieverlening
geïnstalleerd.

Wijziging Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013
§ 1d. Investeringen in het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee
Artikel 23s
1. Aanvragen tot subsidieverlening voor een investering in het afdekken van
buitenuitlopen op pluimveebedrijven als bedoeld in bijlage 2, hoofdstuk 8, punt A, van de
regeling kunnen worden ingediend door landbouwondernemingen als bedoeld in bijlage
2, hoofdstuk 8, punt B, van de regeling.
2. De aanvragen kunnen worden ingediend in de periode van 15 juli 2013 tot en met 14
oktober 2013.
3. Per onderneming kan slechts één aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend.
Artikel 23t
De minister rangschikt de aanvragen overeenkomstig artikel 1:6 van de regeling.
Artikel 23u
Er worden geen voorschotten verleend.

Artikel 23v
1. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de
subsidiabele kosten ten minste € 3.000 bedragen en de subsidie ten hoogste € 100.000
bedraagt.
Artikel 23w
Het subsidieplafond voor subsidies voor investeringen als bedoeld in artikel 23s
bedraagt: € 1.000.000.
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Toelichting
Artikel I, onderdeel P
Afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee
Sinds een aantal jaren vindt er in Nederland jaarlijks een aantal uitbraken plaats van de
milde variant van de vogelgriep (laag pathogeen aviaire influenza). Het merendeel van
deze uitbraken vindt plaats op pluimveebedrijven waar kippen en kalkoenen in een
buitenuitloop worden gehouden. Uitbraken met de laag pathogene varianten worden
bestreden, omdat deze varianten kunnen muteren naar een hoog pathogene variant, die
grote schade oplevert voor de pluimveehouderij en tevens risico’s heeft voor de
volksgezondheid. Het instellen van een ophok- of afschermplicht voor pluimveebedrijven
met een buitenuitloop, waarbij de pluimveeproducten de uitloopstatus behouden, is
Europeesrechtelijk alleen mogelijk indien de overheid dit oplegt en er een veterinaire
noodzaak voor is. Een veterinaire noodzaak voor een ophok- of afschermplicht bij
uitbraken met laag pathogene varianten is tot nu toe niet voldoende onderbouwd.
De economische schade van de uitbraken met laag pathogene varianten is echter
aanzienlijk voor de bedrijven die hiermee geconfronteerd worden. Er worden kosten
gemaakt voor de bestrijding, maar vooral de schade voor de exportsector is groot. Het is
van belang dat er op zo kort mogelijke termijn een structurele oplossing komt, die
uitbraken met laag pathogene varianten op uitloopbedrijven tot een minimum beperkt.
Een mogelijke, preventieve maatregel is het geheel of gedeeltelijk afdekken van de
buitenuitloop met netten, waarmee wordt voorkomen dat wilde (water)vogels in de
buitenuitloop komen. Deze wilde (water)vogels kunnen laag pathogene aviaire influenza
overdragen aan pluimvee.
Voor investeringen ten behoeve van het gedeeltelijk afdekken met netten van een
buitenuitloop op pluimveebedrijven kan een pluimveehouder in aanmerking komen voor
een subsidie van 35% van de totale investeringskosten. Per aanwezig dier dient ten
minste één vierkante meter buitenuitloop met netten te zijn afgedekt met een maaswijdte
van maximaal tien bij tien centimeter.

De netten worden aangebracht langs de zijden van de stal die grenzen aan de
buitenuitloop. Vanaf de stal wordt dan een strook van 100 tot 125 meter met netten
afgedekt. In deze strook houden de meeste dieren zich op.
Voor het behoud van de handelsstatus van de vrije uitloop en biologische eieren is het
van belang dat de dieren overdag de beschikking kunnen hebben over de gehele
buitenuitloop door het bieden van uitloopopeningen in de met netten afgedekte
buitenuitloop tot de rest van de buitenuitloop.
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