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Geachte Voorzitter,
Hierbij zend ik u het ontwerp van het Besluit subsidiëring sloop- en
ombouwkosten pelsdierhouderij. Het ontwerpbesluit strekt ertoe een
tegemoetkoming te verlenen in de kosten van sloop en ombouw van gebouwen
die, als gevolg van de Wet verbod pelsdierhouderij, hun functie verliezen (artikel 7
van de Wet verbod pelsdierhouderij). Hierbij ontvangt u tevens de Regeling
subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, waarin bedragen en
nadere regels ten aanzien van de subsidie voor de sloop- en ombouwkosten zijn
opgenomen.
De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 7, tweede lid, van de Wet verbod pelsdierhouderij), en
biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit
voordat het aan de Raad van State zal worden voorgelegd. Op grond van de
aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van
het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier
weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is
overgelegd.
De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de Rechtbank Den
Haag waarbij de Wet verbod pelsdierhouderij buiten werking is gesteld. Over de
laatste stand van zaken bent u geïnformeerd bij brief van 12 januari 2015
(Kamerstukken II, 2014/15, nr. 37).
Deze subsidieregelgeving maakt deel uit van het flankerend beleid van de Wet
verbod pelsdierhouderij. De daadwerkelijke openstelling van de subsidieregeling
zal ik te zijner tijd beoordelen in het licht van het hoger beroep.
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Deze subsidieregelgeving bevat staatssteun. De regelgeving wordt daarom bij de
Europese Commissie genotificeerd ter goedkeuring van de staatssteunmaatregel.
Dit zal gebeuren tegelijk met het voorleggen van deze regelgeving aan uw Kamer.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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