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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit over de Wijziging van de begrotingsstaten van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het
Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota) (Kamerstuk 35 350 XIV, nrs. 1 en 2).
De voorzitter van de commissie,
Kuiken
De adjunct-griffier van de commissie,
De Leau-Kolkman
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Hoeveel instellingen in Nederland exporteren laboratoriumhonden
en -katten naar het buitenland en welke instellingen zijn dit?
Welke instantie controleert het transport van laboratoriumhonden
en -katten?
Worden de controles van het transport van laboratoriumhonden en
-katten geregistreerd? Zo ja, waar?
Hoeveel controles op het transport van laboratoriumhonden en
-katten hebben er in 2017 en 2018 plaatsgevonden?
Welke overtredingen vonden er plaats bij het transport van
laboratoriumhonden en -katten in 2017 en 2018?
Welke sancties zijn in 2017 en 2018 opgelegd bij controles van het
transport van laboratoriumhonden en -katten?
Hoeveel laboratoriumhonden en -katten zijn er gestorven tijdens
het transport in 2017 en 2018?
Hoeveel instellingen in Nederland importeren laboratoriumhonden
en -katten en welke instellingen zijn dit?
Zijn er fokkers in Nederland die laboratoriumhonden en -katten
afleveren die niet beschikken over een instellingenvergunning? Zo
ja, welke zijn dit?
Hoeveel dieren worden jaarlijks gedood bij Envigo te Horst,
uitgesplitst per diersoort en jaartal?
Op welke wijze worden de dieren bij Envigo te Horst gedood?
Hoeveel dieren worden jaarlijks gedood bij de instelling Innoser te
Leiden en Lelystad, uitgesplitst per diersoort en jaartal?
Op welke wijze worden de dieren gedood bij Innoser te Leiden en
Lelystad gedood?
Hoeveel beoordelingen in het kader van de Wet op de dierproeven
zijn er door de Centrale Commissie Dierproeven achteraf verschenen, uitgesplitst per jaar en per diersoort?
Voor welke post(en) worden de aanvullende bijdragen voor de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ter compensatie
van het stopzetten van Inspect en de maatregelen naar aanleiding
van het rapport 2Solve ingezet en welk gedeelte hiervan wordt
gereserveerd voor handhaving en inspectie?
Wat is de herkomst van de middelen voor de begrotingsreserve
stikstof?
In hoeverre wordt voor de middelen voor de begrotingsreserve
stikstof geput uit de woningbouwimpuls van 1 miljard?
Wat is de exacte bestemming van de 2,5 miljoen die is gereserveerd voor de Floriade in Almere?
Waarom worden de middelen saneringsproblematiek en de
regeling energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) (totaal 12,5 miljoen)
onder gebracht bij de begrotingsreserve maatregelen CO2reductie?
Hoe groot is het totale budget Groenpact-middelen in 2019?
Welke resultaten heeft het praktijkgerichte Onderzoek voor Voedsel
en Groen opgeleverd?
Welke noodzakelijke verbetermaatregelen heeft de NVWA
getroffen naar aanleiding van het 2Solve rapport?
Is er al zicht op eventuele vertragingen van ontvangsten derogatie
mest voor 2019?
Waarom is er bij de NVWA 4,6 miljoen en bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) 3,2 miljoen euro toegevoegd aan
de loon- en prijsbijstelling en waarom verschilt de begroting 2019
op dit punt relatief veel van de tweede suppletoire begroting 2019?
Waarom wordt het bedrag van 7,1 miljoen euro overgeheveld van
artikel 51 «nog onverdeeld» naar de bijdrage RVO?
Op basis van welke technische correctie zijn de ontvangsten uit
visserij met 7,2 miljoen euro toegenomen?
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Waarom worden de salariskosten voor de landbouwraden
overgeheveld van artikel 11?
Kunt u een opsomming geven van alle wetgevingstrajecten die
binnen deze kabinetstermijn lopen of gaan lopen?
Kan het kabinet reeds zeggen hoe de extra middelen voor de
sanering van de varkenshouderij worden verdeeld over de
gemeenten, hoe bepaald wordt welke gemeenten hiervoor in
aanmerking komen en op welk bedrag zij recht hebben?
Hoe kan het lagere verplichtingenbudget voor de Borgstelling MKB
Landbouw worden verklaard?
Zijn er redenen aan te wijzen voor het niet benutten van de
regeling EG en de subsidieregeling Marktintroductie EnergieInnovaties (MEI) voor de glastuinbouwsector?
Wat betekent de verspreiding van middelen over diverse begrotingen (LNV en Economische Zaken en Klimaat) voor de warme
sanering van de varkenshouderij zoals die per november 2019 van
start is gegaan?
Kan de Minister een volledig overzicht geven van de middelen die
per sector beschikbaar zijn voor warme sanering en de herkomst
van deze middelen?
Hoe leiden technische herschikkingen binnen artikel 50 tot hogere
personele uitgaven van 3,9 miljoen?
Kunt u specificeren waaruit de bijdrage aan Shared Service
Organisaties (SSO’s) bestaat?
In hoeverre volstaat de begrotingsreserve stikstof om alle beoogde
maatregelen om vergunningverlening weer op gang te trekken
mee te financieren?
Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de doelstellingen van
de begrotingsreserve stikstof?
Kan de Minister een nadere toelichting geven op de totale stijging
van de departementsuitgaven van ruim 30 procent tussen de
vastgestelde begroting en de tweede suppletoire begroting?
Hoe groot acht de Minister de kans dat ook voor 2020 overschrijdingen van apparaatskosten LNV gemaakt zullen worden?
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