2018D46614

VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop
gegeven antwoorden.
De voorzitter van de commissie,
Kuiken
De griffier van de commissie,
Haveman-Schüssel

nds-tk-2018D46614

1

Nr

Vraag

1

Kunt u toelichten waarom niet alle auditrapporten van de
Auditdienst Rijk (ADR) die betrekking hebben op het werkveld van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) openbaar zijn
gemaakt?
Welke ADR-rapporten op LNV-terrein zijn niet openbaar gemaakt
en kunt u per auditrapport toelichten waarom deze niet openbaar
is gemaakt?
Bent u bereid de nog ontbrekende rapporten van de ADR zo
spoedig mogelijk openbaar te maken?
Kunt u toezeggen de rapporten van de ADR op het terrein van LNV
in het vervolg binnen zes weken na publicatie openbaar te maken?
Welk deel van de kosten voor de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) gaat naar sancties en boetes voor
schending van het dierenwelzijn?
Hoeveel geld is er in de begroting gereserveerd voor implementatie van de nieuwe landbouwvisie?
Welke nieuwe investeringen in kringlooplandbouw worden gedaan
en ten koste van welke investeringen wordt dit gedaan?
Hoeveel budget wordt er binnen de Kaderrichtlijn Mariene
Strategie (KRM), of daarbuiten, vrijgemaakt voor goede monitoring
om een basisbeeld te krijgen van hoe haaien en roggen gebruik
maken van de Noordzee?
Hoeveel budget wordt er binnen de KRM vrijgemaakt voor de
(bij)vangsten van haaien en roggen in de visserij (met betrekking
tot de uitzondering op de aanlandplicht)?
Hoeveel geld wordt er geïnvesteerd in kennis en innovatie binnen
de biologische sector?
Wat vindt u van de uitslag van het voedsel referendum In
Zwitserland en welke zaken kunnen hieruit worden geleerd voor de
Nederlandse situatie?
Kunt u toelichten of er geld gereserveerd is voor de ontwikkeling
en Nederlandse inzet voor innovatieve toepassingen zoals
CRISPR-Cas en mutagenese?
Kunt u toelichten of geld is gereserveerd voor het voedselverspillingsbeleid?
Op welke wijze worden bestaande initiatieven en kennis over
kringlooplandbouw ondersteund?
Op welke wijze wordt de innovatieve biologische sector ondersteund, met name in haar transitie richting kringlooplandbouw?
Hoe behoudt u de hoogwaardige kwaliteit en een hoog plantgezondheidsniveau van plantaardige producten?
Hoe wordt de Nederlandse concurrentiekracht versterkt?
Hoe is de ambitie van de Landbouwvisie vormgegeven in deze
begroting en wat zijn de extra investeringen die de realisatie
hiervan dichterbij brengen?
Klopt het dat er geen extra investeringen worden gedaan in
duurzame veehouderij, duurzame plantaardige productie en
kennisontwikkeling?
Waar in de begroting staan de middelen voor het Haaienactieplan
voor Caribisch Nederland, dat in de brief van de voormalig
Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) op korte termijn is
toegezegd, maar de Kamer nog niet heeft bereikt (Kamerstuk
33 450, nr. 48)?
Bent u aangesloten bij de interdepartementale werkgroep
Behavioural Insights Netwerk Nederland (BIN NL) en in welke mate
is BIN NL betrokken bij het voedselverspillingbeleid?
Kunt u aangeven onder welke begrotingsartikelen en daarbinnen
op welke onderdelen vrije ruimte is in de begroting?
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Hoe zijn de uitgaven ten aanzien van het Caribisch gebied die u
schetst op pagina 6 te rijmen met de uitgaven waaraan op pagina
47 wordt gerefereerd?
Ligt het gezien uw verantwoordelijkheid voor de natuur op de
eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), niet voor de hand
dat u de financiering van het Dutch Caribbean Nature Alliance
(DCNA) overneemt?
Hoe duidt u het woord «minimaal» in de zin dat ten aanzien van de
landbouw het «effect op de gezondheid van omwonenden
minimaal» zou moeten zijn en welke schade aan de volksgezondheid vindt u acceptabel?
Op welke zal gemonitord worden dat de bodem «blijvend gezond»
wordt gehouden en in hoeverre wordt ingezet op integrale
monitoring van bijvoorbeeld het hele landschap?
Ten aanzien van de sanering van de varkenshouderij zet de
regering ook in op «brongerichte aanpassingen van bestaande
systemen en nieuwe emissiearme houderijsystemen», kan onder
deze noemer ook financiering van ketengerichte innovaties vallen,
waarbij de ontwikkeling van een nieuw stalsysteem wordt
gekoppeld aan een marktconcept?
Wanneer wordt het bodemprogramma dat u samen met externe
partijen vormgeeft naar de Kamer gestuurd?
Wat gaat u, tegen de achtergrond van de fosfaatrechtenschaarste
in de melkveehouderij en de huidige ruimschootse onderschrijding
van het fosfaatplafond, doen met de vrijval van productierechten in
de varkenshouderij als gevolg van de saneringsregeling?
Wanneer in 2019 kunt u uw visie op de toekomst van het mestbeleid naar de Kamer sturen?
Hoeveel fulltime-equivalent (fte) werken er binnen het Ministerie
van LNV aan het mestbeleid?
Op welke wijze is de visie van het kabinet over kringlooplandbouw
leidend bij de herziening van het mestbeleid?
Welke concrete acties heeft u in gedachten bij de zin «De transitie
in landbouw en landgebruik om aan de klimaatopgave te voldoen,
zeker voor de langere termijn, vraagt om nieuwe standaarden en
normen, investeren in kennis, innovaties en grote systeemveranderingen, mede vanwege langjarige biologische processen»?
Welke concrete activiteiten zullen worden ondernomen om
mishandeling en verwaarlozing van dieren te voorkomen?
Wordt er ook budget vrijgemaakt voor het toezicht op en handhaving van gezonde fokkerij van rashonden en katten?
Welk toezicht is er op het gebied van voorkomen van erfelijke
afwijkingen en inteelt bij rashonden?
Bij welke organisatie wordt de controle van de witte lijst van
bonafide handelaren belegd en is daar in het budget rekening mee
gehouden?
Wat is de stand van zaken inzake de komst van een Positieflijst
voor te houden gezelschapsdieren?
Kunt u aangeven wat de reden is dat de Positieflijst nog niet naar
de is Kamer gestuurd?
Hoeveel budget is er (totaal en uitgesplitst per jaar) in deze
kabinetsperiode gealloceerd voor de totstandkoming van de
Positieflijst en waar gaat dit naar toe?
Voor hoeveel dieren, uitgesplitst naar diersoort, is een ontheffing
gegeven aan het Dolfinarium in Harderwijk?
Wat was de herkomst of bestemming van de dieren die tussen
2015 en 2018 van en naar het Dolfinarium zijn getransporteerd?
Hoeveel diertransporten van en naar het Dolfinarium in Harderwijk
hebben er tussen 2015 en 2018 plaatsgevonden na goedkeuring
van de NVWA?
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Hoe wordt de implementatie en validatie van proefdiervrije
innovatie in 2019 bevorderd?
Welke resultaten heeft de overheid in 2018 geboekt met betrekking
tot de bevordering van de implementatie en validatie van
proefdiervrije innovatie?
Kan er een overzicht worden gegeven van de investeringen die er
in 2019 naar proefdiervrije innovatie gaan, van zowel de begroting
van het Ministerie van EZK als vanuit andere departementale
begrotingen?
In hoeveel en in welke onderzoeksprogramma’s die financiering
krijgen worden proefdieren gebruikt?
Welk percentage van het onderzoeksbudget gaat naar de stimulering van proefdiervrij onderzoek?
Welk percentage van het onderzoeksbudget gaat naar onderzoek
waarin dierproeven worden gebruikt?
Welke stappen heeft Nederland in 2018 in Europees verband gezet
om proefdiervrij te stimuleren?
Welke kansen heeft Nederland in 2019 en 2020 om in Europa
proefdieren te agenderen?
Welke stappen zet Nederland wereldwijd om proefdiervrij te
stimuleren?
Heeft Nederland bij herziening van de Registratie, Evaluatie,
Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen (REACH-)verordening ingezet op minder proefdieren?
Kunt u aangeven hoeveel ontheffingen er de laatste vijf jaar zijn
verleend aan het houden van dieren en voor welke dieren deze
ontheffing gegeven is op basis van welke argumentatie?
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is ten aanzien van de
herziening van de Europese richtlijnen ten aanzien van fokkerij?
Welke onderzoeksprogramma’s ontvangen in 2019 financiering die
gericht zijn op proefdiervrije innovatie?
Hoe wordt gemonitord of Nederland op schema loopt met de
Transitie proefdiervrije innovatie?
Wanneer zal de Kamer op de hoogte worden gesteld van de
verdeling van de te besteden middelen inzake innovatie in de
visserij?
Welke onderzoeken lopen er naar het bedwelmen van vissoorten
anders dan de paling?
Hoeveel geld steekt de vissector zelf onderzoeken naar het
bedwelmen van vissoorten anders dan de paling en met hoeveel
geld vult u dit eventueel aan?
Wanneer komt u met voorstellen om ook voor het bedwelmen en
doden van vissoorten anders dan paling wettelijke regels voor te
schrijven?
Wat hebt u gedaan en wat gaat u doen om andere lidstaten van de
Europese Unie (EU) en de EU te bewegen wettelijke regels uit te
vaardigen om vissoorten voor het doden te bedwelmen?
Welk deel van de visserijbegroting is gereserveerd om onderzoek
uit te voeren naar wildvangst, het verminderen van leed tijdens de
wildvangst en het bedwelmen en doden van uit het wild gevangen
vissen, krabben en kreeften aan boord van schepen?
Welk deel van de begroting is gereserveerd voor het implementeren van al ontwikkelde bedwelmingsmethoden aan boord van
schepen?
Kunt u aangeven welk deel van de begroting gereserveerd is om
het welzijn van kweekvissen via het optimaliseren van houderijsystemen en het verplicht bedwelmen van kweekvissen voordat zij
geslacht worden, te verbeteren?
Wat is de stand van zaken van het project ketenborging, welke
maatregelen zijn er sinds 2013 in dit verband genomen om
voedselintegriteit te garanderen?
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Welke departementen zijn betrokken bij het integrale voedselbeleid
en welke specifieke thema’s vallen onder welk departement?
Zijn er afgezien van de activiteiten in de zuivelketen waarbij de
schakels tussen de veevoerketen en de primaire veehouderij zijn
gesloten met behulp van SecureFeed, vergelijkbare initiatieven in
andere ketens? Zo ja, hoe beoordeelt u deze initiatieven?
Wat zijn de uitgangspunten die u hanteert bij de pilots ten aanzien
van True Pricing, zijn deze gebaseerd op lineaire efficiëntie of
gebaseerd op de principes van kringlooplandbouw?
Bij welke instituten in Nederland zit kennis over kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw en op welke wijze gaat u
kennisuitwisseling en samenwerking tussen deze organisaties
bevorderen?
Hoe staat u tegenover ontwerpprincipes (zowel keten als primair
bedrijf) voor kringlooplandbouw en de vertaling hiervan in
keurmerken om de ontwikkeling van ketenconcepten te
ondersteunen?
Op welke wijze gaat u het pachtbeleid richten op het bevorderen
van een duurzaam bodemgebruik en kringlooplandbouw en op
welke wijze gaat u dit beleid met provincies en terreinbeheerders
op elkaar afstemmen?
Op welke manier is de benodigde samenwerking met maatschappelijke organisaties voor de landbouwtransitie in deze begroting
terug te zien?
Kunt u toelichten wat u bedoelt met «elkaars potentieel», wat
wordt verstaan onder «het potentieel van de natuur» en «het
potentieel van de landbouw»?
Wordt in de afstemming met andere departementen met betrekking tot wind op zee ook specifiek rekening gehouden met de
belangen van vissers?
Wordt de Kamer dit jaar nog geïnformeerd over de voortgang van
de Regio Deals, inclusief de lijst met gekozen Deals?
Wat bedoelt u met natuurinclusiviteit?
In hoeverre kan inzichtelijk worden gemaakt of de biodiversiteit er
op vooruit gaat?
Op welke wijze wordt samenwerking tussen kennisinstituten in de
topsector Agri & Food gestimuleerd?
Is er sprake van aanbesteding van een deel van het budget onder
concurrerende kennisinstituten, op welke wijze is er bij de
topsector Agri & Food sprake van een gelijk speelveld voor alle
instituten in Nederland en indien dit gelijke speelveld er niet is, op
welke wijze voorkomt u dat gedwongen winkelnering leidt tot
suboptimale besteding van overheidsfinanciën en een maatschappelijk gezien suboptimale kennisvoorziening?
Wat is de inhoud van de brede Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA)?
Op welke programma’s en landen zal de komende jaren de focus
worden gelegd met betrekking tot het internationaal verder op de
kaart zetten van Nederlandse kennis en kunde?
Van de € 22 miljoen die wordt vrijgemaakt voor de Brexit, hoeveel
wordt er per spoor besteed?
Wanneer is naar verwachting bekend of Nederlandse vissers ook
na de Brexit toegang blijven houden tot Britse wateren?
Welk deel van de kosten voor herinrichting van het departement
betreft extra personeel, welk deel ICT en welk deel betreft
autonome ontwikkelingen?
Vallen alle lasten van de herinrichting ten laste van het Ministerie
van LNV? Zo ja, waarom?
Welke uitgaven met betrekking tot de herinrichting van het
departement staan geboekt voor het jaar 2018?
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Welke uitgaven met betrekking tot de herinrichting van het
departement staan gepland voor het jaar 2019?
Wat zijn de structurele meerkosten van de oprichting van het
zelfstandige Ministerie voor LNV en wat zijn de incidentele kosten?
Kunt u aangeven hoeveel middelen structureel worden gestoken in
het in ere herstellen van het Ministerie van LNV en waaraan deze
middelen worden besteed?
Kunt u aangeven hoeveel middelen incidenteel worden uitgegeven
aan het in ere herstellen van het Ministerie van LNV en waaraan
deze middelen besteed gaan worden?
Uit hoeveel fte bestaat het departement LNV en is dit meer of
minder dan in 2010?
Hoeveel fte binnen het Ministerie van LNV werken er op dierenwelzijn en hoeveel op dierenrechten?
Wat zijn de voordelen van een zelfstandig Ministerie voor LNV
(met structurele meerkosten) ten opzichte van het LNV-beleid als
onderdeel van een groter departement?
Hoeveel apparaatskosten zijn in 2010 ten tijde van de samenvoeging van LNV en EZ tot het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie (EL&I) bespaard?
Hoe verhoudt deze besparing uit 2010 zich tot de extra kosten die
nu gemaakt worden?
Welke kosten zijn er gemaakt door de naamswijziging EL&I naar
EZ?
Kunt u een overzicht geven van alle kosten die gemaakt zijn ten
behoeve van de (re-)organisatie van het Ministerie van LNV na de
verkiezingen in 2017, inclusief de kosten die gepaard zijn gegaan
met de naamsverandering etc.?
Kunt u met een overzicht inzichtelijk maken naar welke andere
begrotingen de middelen uit de Regio Envelop gaan?
Bent u bereid een overzicht met daarin de middelen die vanuit de
Regio Envelop naar andere begrotingen gaan in het vervolg aan de
begroting toe te voegen?
Kunt u toelichten wat de Agro-opdracht van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) inhoudt, waarvoor jaarlijks
structureel € 10 miljoen wordt gereserveerd?
Wat valt er onder dekking diverse problematiek?
Waarom is de € 20 miljoen die volgens het regeerakkoord
structureel uitgetrokken zou worden voor de NVWA nog niet
opgenomen in de voorliggende begroting?
Wordt er na 2019 nog geld geïnvesteerd in de Ontwikkelagenda
Groen Onderwijs?
Wat is de reden dat de afdracht van gelden door Staatsbosbeheer
over een langere periode worden ontvangen?
Hoe worden de gelden bestemd voor internationale samenwerking
op het gebied van natuur en biodiversiteit precies gespendeerd?
Hoe wordt de inzet op de «Ontwikkeling van Klimaatslimme
landbouw en veehouderij in Oost-Afrika» vormgegeven, welke
sectoren en welke systemen betreft dit en wie wordt er bij dit
project betrokken?
Wat wordt er bedoeld met «door aanscherping van het toezicht
wordt ingezet op het beschermen van de reputatie van de agro
foodsector», welke activiteiten vallen hieronder en hoeveel fte
wordt hiervoor ingezet?
Welke markt wordt bedoeld in de zin «gericht op de wereldmarkt
en in evenwicht met natuur en milieu en samengaat met versterking van biodiversiteit en dierenwelzijn»?
Kan het Borgstellingsfonds worden ingezet voor de (mede)financiering van bedrijven en ketens van bedrijven die stappen naar
kringlooplandbouw willen zetten?
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In welke andere zaken kunnen jonge boeren investeren binnen het
jonge boeren bedrijfsovernamefonds, naast ondersteuning voor
investeringen in innovatie en ondersteuning van coaching en
begeleiding van het overnameproces?
Zijn de financieringen als onderdeel van het jonge boeren
bedrijfsovernamefonds aan kaders en richtlijnen gebonden, welke
zijn dat?
Welk deel van de kosten voor het jonge boeren bedrijfsovernamefonds gaan naar investeringen die milieu en klimaatrichtlijnen ten
goede komen?
Hoeveel Europese subsidie, directe betalingen, bijdragen aan
promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale
regelingen of kortingen gaan er naar de Nederlandse varkenshouderij, op basis van welke regelingen is dit, wat is (per regeling of
andere vorm van steun) het doel, hoe wordt (per regeling of
andere vorm van steun) bepaald hoe hoog de bijdrage is, wat is in
de afgelopen vijf jaar (per regeling of andere vorm van steun) de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn hierbij (per
regeling of andere vorm van steun) de voorwaarden?
Hoeveel Europese subsidie, directe betalingen, bijdragen aan
promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale
regelingen of kortingen gaan er naar de Nederlandse melkveehouderij, op basis van welke regelingen is dit, wat is in de afgelopen
vijf jaar (per regeling of andere vorm van steun) de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage geweest, wat is (per regeling of andere vorm van
steun) het doel, hoe wordt (per regeling of andere vorm van steun)
bepaald hoe hoog de bijdrage is en wat zijn hierbij (per regeling of
andere vorm van steun) de voorwaarden?
Hoeveel Europese subsidie, directe betalingen, bijdragen aan
promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale
regelingen of kortingen gaan er naar de Nederlandse kalverhouderij, op basis van welke regelingen is dit, wat is in de afgelopen vijf
jaar (per regeling of andere vorm van steun) de hoogte van de
jaarlijkse bijdrage geweest, wat is (per regeling of andere vorm van
steun) het doel, hoe wordt (per regeling of andere vorm van steun)
bepaald hoe hoog de bijdrage is en wat zijn hierbij (per regeling of
andere vorm van steun) de voorwaarden?
Hoeveel Europese subsidie, directe betalingen, bijdragen aan
promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale
regelingen of kortingen gaan er naar de Nederlandse pluimveehouderij, uitgesplitst naar de vleeskuikenhouderij en de legkippenhouderij, op basis van welke regelingen is dit, wat is in de
afgelopen vijf jaar (per regeling of andere vorm van steun) de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest, wat is (per regeling of
andere vorm van steun) het doel, hoe wordt (per regeling of
andere vorm van steun) bepaald hoe hoog de bijdrage is en wat
zijn hierbij (per regeling of andere vorm van steun) de
voorwaarden?
Hoeveel Europese subsidie, directe betalingen, bijdragen aan
promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale
regelingen of kortingen gaat er nog naar andere sectoren binnen
de veehouderij, zoals houderijen van konijnen, kalkoenen of
eenden? Op basis van welke regelingen is dit, wat is in de
afgelopen vijf jaar (per regeling of andere vorm van steun) de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest, wat is (per regeling of
andere vorm van steun) het doel, hoe wordt (per regeling of
andere vorm van steun) bepaald hoe hoog de bijdrage is en wat
zijn hierbij (per regeling of andere vorm van steun) de
voorwaarden?
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Welk percentage van de Europese landbouwgelden gaat naar
biologische landbouw en welk percentage van de landbouwgelden
gaat naar de reguliere landbouw?
Welk percentage van de Europese landbouwgelden gaat naar de
productie van dierlijke eiwitten en welk percentage van de
landbouwgelden gaat naar de productie van plantaardige eiwitten,
uitgesplitst naar de productie van eiwitten voor dierlijke consumptie en de productie van eiwitten voor menselijke consumptie?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de varkenshouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend (zoals het uitfaseren van de kraamkooi, bedrijfsbeëindiging of emissiereductie)?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de melkveehouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de kalverhouderij en voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend (zoals investering in alternatieve vloeren voor
kalveren)?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de pluimveehouderij, uitgesplitst naar de leghennenhouderij
en de vleeskuikenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de eendenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de kalkoenenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is
dit bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel
wordt hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de nertsenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de schapenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de geitenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de konijnenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de struisvogelhouderij, voor welke specifieke maatregelen is
dit bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel
wordt hiermee gediend?
Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de waterbuffelhouderij en voor welke specifieke maatregelen
is dit bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel
wordt hiermee gediend?
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Hoeveel geld van de begroting van het Ministerie van LNV gaat er
naar de hertenhouderij, voor welke specifieke maatregelen is dit
bedoeld, onder welke regeling valt dit en welk concreet doel wordt
hiermee gediend?
Hoeveel geld is er in de begroting gereserveerd voor het saneren
van de intensieve veehouderij, welke sectoren betreft het, om
hoeveel dieren gaat het en worden de dierproductierechten van
deze dieren uit de markt gehaald?
Hoeveel geld is er vanuit de begroting gereserveerd voor het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) en voor welke maatregelen is
dit geld gereserveerd (zoals emissiereducerende staltechnieken,
mestvergisters, etc.)?
Wat is het totaalbedrag dat in 2016 en 2017 is besteed aan
onderzoek ten aanzien van de agroketen en welke onderzoeken
waren dit?
Hoeveel van het onderzoeksbudget in 2016 en 2017 is besteed aan
onderzoek ten behoeve van dierenwelzijn en welke onderzoeken
waren dit?
Hoeveel van het onderzoeksbudget van het Ministerie van LNV
alsmede van andere departementen is in 2016 en 2017 besteed aan
onderzoek ten behoeve van dierenwelzijn voor gezelschapsdieren?
Kunt u een overzicht geven voor de jaren 2019 t/m 2024 van de
investeringen in onderzoek ten behoeve van dierenwelzijn vanuit
zowel de begroting van het Ministerie van LNV als vanuit andere
departementale begrotingen?
Hoeveel geld is er de laatste vijf jaar gegaan naar het subsidiëren
of financieren van stallen groter dan 300 Nederlandse grootteeenheden (nge) in Nederland?
Kunt u een opsomming geven van de projecten «natuurinclusieve
landbouw» die u ondersteunt, financieel of anders?
Hoeveel geld is er besteed aan de YouTube-serie «Boeren» waarin
verhalen van boeren in Nederland worden verteld en hoeveel geld
gaat er nog aan worden besteed?
Wat is het doel van de serie «Boeren»?
Op basis van welke criteria zijn de deelnemende boeren aan de
serie «Boeren» geselecteerd?
Kunt u een overzicht geven van de samenwerkingsverbanden met
ketenpartners om duurzame voedselinnovaties op de markt te
brengen, van de deelnemers hieraan, van de bijdrage die de
overheid hieraan heeft geleverd, van de investeringen van het
bedrijfsleven hierin en van welke duurzame voedselinnovaties
hieruit zijn voortgekomen?
Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van aantallen
dieren binnen de landbouwsector van de afgelopen twee jaar,
landelijk en per provincie, van de volgende soorten: runderen
(melk- en vleesvee), varkens, kippen (legkippen en vleeskippen),
geiten, konijnen, kalkoenen, herten en nertsen?
Hoeveel varkens zijn er in Nederland, op elk moment en op
jaarbasis, uitgesplitst naar het aantal kraamzeugen, het aantal
biggetjes dat nog bij de zeug ligt, het aantal gespeende biggen, het
aantal vleesvarkens vanaf 25 kg en het aantal fokberen?
Welk percentage van de varkens wordt gehouden in gangbare
houderijsystemen, in een houderijsysteem met één ster van het
Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, in een houderijsysteem met twee sterren, met drie sterren en biologisch en om
hoeveel varkens gaat dit?
Wat zijn de verschillen tussen een varkenshouderijsysteem met
drie sterren van het Beter Leven-keurmerk en biologisch
gehouden?
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Welk percentage van de varkens is gehuisvest in stallen waar het
voeren, de watervoorziening en de luchtventilatie volautomatisch
geregeld is, de zogenoemde volautomatische stallen, en om
hoeveel varkens gaat dit?
Hoeveel varkens worden er per jaar naar Nederland geïmporteerd,
vanuit welke landen en met welk doel?
Hoeveel varkens worden er per jaar geëxporteerd, naar welke
landen en met welk doel?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij varkens, om hoeveel
varkens gaat het en in welk houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel legkippen zijn er in Nederland op elk moment en op
jaarbasis, uitgesplitst naar jonge leghennen en producerende
leghennen?
Hoeveel haantjes worden er jaarlijks gedood, op welke manieren
gebeurt dit en om hoeveel haantjes gaat het per dodingsmethode?
Wat gebeurt er met de gedode haantjes, worden deze bijvoorbeeld
gebruikt als veevoer? Zo ja, voor welke dieren?
Welk percentage van de legkippen wordt gehouden in gangbare
houderijsystemen, in een houderijsysteem met één ster van het
Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, met twee
sterren en met drie sterren?
Wat zijn de verschillen tussen een houderijsysteem voor legkippen
met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk en biologisch?
Welke stalsystemen voor legkippen vallen onder «gangbaar»?
Hoeveel van de leghennen worden gehouden voor de productie
van scharreleieren, voor vrije uitloopeieren en voor biologische
eieren?
Op welke leeftijd worden de leghennen geslacht, welk percentage
van de leghennen wordt in Nederland geslacht, welk percentage
wordt in het buitenland geslacht, welke landen betreft dit en welk
percentage wordt in welk land geslacht?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij leghennen, om hoeveel
leghennen gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij de mannelijke ouderdieren van de legkippen, om hoeveel hanen gaat het en in welk
houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel vleeskuikens zijn er in Nederland, op elk moment en op
jaarbasis?
Welk percentage van de vleeskuikens wordt gehouden in gangbare
houderijsystemen, in een houderijsysteem met één ster van het
Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, met twee
sterren, met drie sterren en biologisch?
Wat zijn de verschillen tussen een houderijsysteem voor vleeskuikens met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk en biologisch?
Hoeveel vleeskuikens zijn gehuisvest in stallen met de in de EU
hoogst toegestane dichtheid van 42 kg/m2 volgens de EU- Richtlijn
2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 en hoeveel vleeskuikenhouderijen betreft dit?
Wat is de mortaliteit in de stallen met de in de EU hoogst toegestane dichtheid van 42 kg/m2?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij vleeskuikens, om hoeveel
vleeskuikens gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Hoeveel koeien zijn er in Nederland, op elk moment en op
jaarbasis, uitgesplitst naar jongvee voor de melkveehouderij,
vleeskalveren, vleeskoeien en melkkoeien?
Welk percentage van de koeien krijgt weidegang en hoeveel uur
weidegang krijgen zij per dag?
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Welk percentage van de koeien staat nog in grupstallen, welk
percentage daarvan staat jaarrond aangebonden op stal en welk
percentage gedurende een deel van het jaar, bijvoorbeeld in de
herfst en winter?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij kalveren en koeien
bestemd voor de melkproductie, om hoeveel koeien en kalveren
gaat het en in welk houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel vleeskalveren worden er in Nederland gehouden, op elk
moment en op jaarbasis?
Kunt u aangeven hoeveel vleeskalveren, op welke leeftijd, in 2017
naar Nederland werden geïmporteerd?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij vleeskalveren? Om
hoeveel kalveren gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Hoeveel vleesrunderen zijn er in Nederland, op enig moment en op
jaarbasis?
Welk percentage van de vleesrunderen wordt gehouden in
gangbare houderijsystemen, in een houderijsysteem met één ster
van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, met
twee sterren, met drie sterren en biologisch?
Wat zijn de verschillen tussen een houderijsysteem voor vleesrunderen met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk en
biologisch?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij vleesrunderen? Om
hoeveel vleesrunderen gaat het en in welk houderijsysteem
worden zij gehouden?
Hoeveel kalkoenen zijn er in Nederland, op enig moment en op
jaarbasis?
Welk percentage van de kalkoenen wordt gehouden in gangbare
houderijsystemen, in een houderijsysteem met één ster van het
Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming, met twee
sterren, met drie sterren en biologisch?
Wat zijn de verschillen tussen een houderijsysteem voor kalkoenen
met drie sterren van het Beter Leven-keurmerk en biologisch?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij kalkoenen, om hoeveel
kalkoenen gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Hoeveel geiten zijn er in Nederland, op elk moment en op
jaarbasis?
Hoeveel geitenhouderijen zijn er?
Hoeveel biologische geitenhouderijen zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij geiten, om hoeveel
geiten gaat het en in welk houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel gehouden vissen zijn er in de aquacultuur en welke
soorten vissen betreft dit?
Hoeveel aquacultuurbedrijven zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij gehouden vissen, om
hoeveel vissen gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Hoeveel eenden worden er in Nederland gehouden, op enig
moment en op jaarbasis?
Hoeveel eendenhouderijen zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij eenden, om hoeveel
eenden gaat het en in welk houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel konijnen worden er in Nederland gehouden, op enig
moment en op jaarbasis?
Welke houderijsystemen voor konijnen zijn er en welk percentage
is gehuisvest in welk houderijsysteem?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij konijnen, om hoeveel
konijnen gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
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Hoeveel herten worden er in Nederland gehouden, op enig
moment en op jaarbasis?
Hoeveel hertenhouderijen zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij herten, om hoeveel
herten gaat het en in welk houderijsysteem worden zij gehouden?
Hoeveel waterbuffels worden er in Nederland gehouden, op enig
moment en op jaarbasis?
Hoeveel waterbuffelhouderijen zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij waterbuffels, om hoeveel
waterbuffels gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Hoeveel struisvogels worden er in Nederland gehouden, op enig
moment en op jaarbasis?
Hoeveel struisvogelhouderijen zijn er?
Welke ingrepen worden er uitgevoerd bij struisvogels, om hoeveel
struisvogels gaat het en in welk houderijsysteem worden zij
gehouden?
Welke soorten dieren en welke aantallen worden per jaar geëxporteerd, naar welke landen, en met welk doel (Bijvoorbeeld x aantal
varkens naar Roemenië om te worden vetgemest, y aantal
kalkoenen naar Duitsland om te worden geslacht, z aantal
melkkoeien naar Rusland om mee te fokken etc.)?
Hoeveel vlees, geslacht en verwerkt, is in 2017 naar het buitenland
geëxporteerd, uitgesplitst per diersoort en naar de landen waar dit
vlees naartoe is geëxporteerd?
Wat zijn de aantallen dieren en diersoorten die per jaar in
Nederland worden geslacht en die buiten de cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van slachtingen per jaar
worden gehouden, zoals eenden en konijnen?
Wat is de reden dat die diersoorten buiten de CBS-cijfers over
slachtingen worden gehouden?
Hoeveel slachterijen van konijnen zijn er in Nederland?
Hoe worden deze konijnen gedood?
Wat zijn de aantallen dieren per diersoort die in het buitenland
worden geslacht, (zoals bokjes, konijnen, kalkoenen, varkens) en
welke landen betreft dit per diersoort?
Wat is de reden, per diersoort, dat deze dieren in het buitenland
worden geslacht en wat is de transportduur?
Wat zijn de slachtcondities in de landen waar dieren in het
buitenland worden geëxporteerd en wordt hier door u toezicht op
gehouden? Zo ja, op welke wijze?
Hoe staat het met de projecten om Welfare Quality in Nederland
door te voeren, hoe staat het met het onderzoek hiernaar en
wanneer en hoe worden de welzijnsmonitors ingevoerd?
Hoe staat het met de projecten om de projecten Welfare Quality in
Nederland in de melkveehouderij, de vleeskalverhouderij en de
pluimveehouderij door te voeren, loopt er nog onderzoek en
wanneer en hoe worden de welzijnsmonitors ingevoerd?
Zijn er plannen om Welfare Quality ook in de varkenshouderij in te
voeren? Zo ja, wat houden deze plannen in? Zo nee, waarom niet?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het voorkomen van
de slacht van hoogdrachtige dieren, zoals in de brief van 5 juli 2017
weergegeven (Kamerstuk 28 286, nr. 922)?
Kunt u over de afgelopen twee jaar aangeven hoeveel pluimveeslachterijen er waren en hoeveel er waterbadbedwelming,
meerfasen CO2-bedwelming, gasbedwelming en andere vormen
van bedwelming gebruikten?
Hoeveel kosten zijn er de laatste vier jaar gemaakt in het kader van
het Convenant onverdoofd ritueel slachten en waar is dit aan
besteed?
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Sinds wanneer worden er in Nederland geen kippen meer
onbedwelmd geslacht en wat is hiervoor de reden geweest?
Waar en op welke manier worden de kippen waarvan het vlees in
Nederland wordt verkocht als koosjer kippenvlees geslacht?
Waar en op welke manier worden de kippen waarvan het vlees in
Nederland wordt verkocht als halal kippenvlees geslacht?
Kunt u uiteenzetten hoeveel vlees in slachthuizen op jaarbasis
wordt afgekeurd voor menselijke consumptie, in kilogrammen en
uitgesplitst per diersoort?
Kunt u uiteenzetten wat de voornaamste redenen zijn voor het
afkeuren van vlees als geschikt voor menselijke consumptie (zoals
ontstekingen of andere gezondheidsproblemen, onjuist verbloed of
onjuist gesneden), waar mogelijk in percentages en uitgesplitst per
diersoort?
Wat zijn de sterftecijfers (de «uitval» voordat de dieren naar de
slacht gaan) van varkens, leghennen, vleeskippen, runderen,
konijnen, eenden, nertsen, geiten, vissen, schapen, van geboorte
tot aan de slachtleeftijd?
Hoeveel dieren zijn er in 2015 t/m 2018 ten gevolge van stalbranden om het leven gekomen?
Omvatten de aantallen dieren die bij stalbranden zijn omgekomen
ook het aantal biggetjes bij de zeug, of biggen onder de 25 kilo, of
moeten die daar apart nog bij opgeteld worden? Zo ja, geldt dit
ook voor andere diersoorten, als konijnen, dat de jongen die nog
bij de moeder zijn moeten worden opgeteld bij de aantallen dieren
die zijn omgekomen bij een stalbrand? Zo ja, wat is dan het
werkelijke aantal omgekomen dieren bij stalbranden in de
afgelopen vier jaar?
Hoe ziet de volledige productieketen vlees er uit voor Nederland,
inclusief de kanalen voor import en export?
Wordt er in de productieketen vlees een onderscheid gemaakt
tussen vlees van dieren die in Nederland geslacht zijn dat voor de
Nederlandse markt bestemd is en vlees van dieren die in Nederland geslacht zijn dat voor een ander EU-land of derde land
bestemd is? Zo ja, waar in de productieketen vlees wordt dat
onderscheid precies gemaakt?
Hoeveel koel- en vrieshuizen zijn er in Nederland die een vergunning hebben om vlees op te slaan?
Wat is de waarde en de hoeveelheid van de vleesproductie van
dieren die in Nederland geslacht worden, uitgesplitst voor de
volgende dieren: alle overige runderen, volwassen koeien, vaarzen,
volwassen stieren, kalveren, alle varkens, alle schapen, alle geiten,
alle eenhoevigen, alle vleeskuikens, alle overige kippen, alle
kalkoenen en al het overige pluimvee? Indien u de gegevens niet
zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Welk gedeelte van de vleesproductie van dieren die in Nederland
geslacht worden, in waarde en hoeveelheid, gaat niet via een
uitsnijderij, uitgesplitst voor de volgende dieren: alle overige
runderen, volwassen koeien, vaarzen, volwassen stieren, kalveren,
alle varkens, alle schapen, alle geiten, alle eenhoevigen, alle
vleeskuikens, alle overige kippen, alle kalkoenen en al het overige
pluimvee? Waar gaat dat vlees dan heen? Indien u de gegevens
niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
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Welk gedeelte van de vleesproductie van dieren die in Nederland
geslacht worden, in waarde en hoeveelheid, gaat van de uitsnijderij direct richting een koel- en vrieshuis, uitgesplitst voor de
volgende dieren: alle overige runderen, volwassen koeien, vaarzen,
volwassen stieren, kalveren, alle varkens, alle schapen, alle geiten,
alle eenhoevigen, alle vleeskuikens, alle overige kippen, alle
kalkoenen en al het overige pluimvee? Indien u de gegevens niet
zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Welk gedeelte van de vleesproductie van dieren die in Nederland
geslacht worden, in waarde en hoeveelheid, gaat van de uitsnijderij direct richting de retail, uitgesplitst voor de volgende dieren: alle
overige runderen, volwassen koeien, vaarzen, volwassen stieren,
kalveren, alle varkens, alle schapen, alle geiten, alle eenhoevigen,
alle vleeskuikens, alle overige kippen, alle kalkoenen en al het
overig pluimvee? Indien u de gegevens niet zo gedetailleerd heeft,
welke gegevens heeft u dan wel?
Welk gedeelte van de vleesproductie van dieren die in Nederland
geslacht worden, in waarde en hoeveelheid, gaat van de uitsnijderij direct richting een vleesverwerkingsbedrijf, uitgesplitst voor de
volgende dieren: alle overige runderen, volwassen koeien, vaarzen,
volwassen stieren, kalveren, alle varkens, alle schapen, alle geiten,
alle eenhoevigen, alle vleeskuikens, alle overige kippen, alle
kalkoenen en al het overige pluimvee? Indien u de gegevens niet
zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Welk gedeelte van de vleesproductie van dieren die in Nederland
geslacht worden, in waarde en hoeveelheid, is bestemd voor de
Nederlandse markt, uitgesplitst voor de volgende dieren: alle
overige runderen, volwassen koeien, vaarzen, volwassen stieren,
kalveren, alle varkens, alle schapen, alle geiten, alle eenhoevigen,
alle vleeskuikens, alle overige kippen, alle kalkoenen en al het
overige pluimvee? Indien u de gegevens niet zo gedetailleerd
heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Welk gedeelte van de vleesproductie dat in Nederland geconsumeerd wordt, is afkomstig dieren die in Nederland geslacht
worden, uitgesplitst voor de volgende dieren: alle overige
runderen, volwassen koeien, vaarzen, volwassen stieren, kalveren,
alle varkens, alle schapen, alle geiten, alle eenhoevigen, alle
vleeskuikens, alle overige kippen, alle kalkoenen en al het overige
pluimvee? Indien u de gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke
gegevens heeft u dan wel?
Is er sprake van een stroom vlees in de productieketen vlees die
niet via een uitsnijderij of een vleesverwerkend bedrijf in de
Nederlandse retail terechtkomt? Zo ja, welk gedeelte van de
vleesproductie gaat het dan om, in waarde en hoeveelheid,
uitgesplitst voor de volgende dieren: alle runderen, volwassen
koeien, vaarzen, volwassen stieren, kalveren, alle varkens, alle
schapen, alle geiten, alle eenhoevigen, alle vleeskuikens, alle
overige kippen, alle kalkoenen en al het overige pluimvee? Indien u
de gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u
dan wel?
Is het mogelijk om van vlees dat van een derde land afkomstig is
onderscheid te maken tussen vlees dat voor de Nederlandse markt
bestemd is en vlees dat voor andere EU-landen bestemd is? Zo ja,
waar in de productieketenvlees wordt dat onderscheid gemaakt en
kan deze uitsplitsing per diersoort worden gemaakt? Indien u de
gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan
wel?
Hoeveel en welke koel- en vrieshuizen in Nederland slaan vlees
over dat uit een derde land geïmporteerd wordt en dat bedoeld is
voor de Nederlandse markt?
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Hoeveel en welke koel- en vrieshuizen in Nederland slaan vlees
over dat uit een ander EU-land geïmporteerd wordt en dat bedoeld
is voor de Nederlandse markt?
Is er binnen de productieketen vlees, vlees dat van een ander land
komt (EU-land of derde land) dat niet via een koel- of vrieshuis
gaat? Zo ja, om welk gedeelte gaat dat dan, in waarde en hoeveelheid, uitgesplitst per diersoort? Indien u de gegevens niet zo
gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Wat zijn de totale hoeveelheden vlees en de waarde van dat vlees
die via Nederlandse distributiekanalen lopen, uitgesplitst per
handelsstroom (dus zowel met Nederland als land van oorsprong
voor de Nederlandse markt, Nederland als land van oorsprong
voor de EU-markt, Nederland als oorsprong voor een derde land,
Nederland als doorvoerland van ander EU-land naar een derde
land, Nederland als doorvoerland van een derde land naar een
ander EU-land, Nederland als doorvoerland van een derde land
naar een derde land, Nederland als doelland van import uit een
ander EU-land en Nederland als doelland van import uit een derde
land)?
Kunt u een overzicht geven, voor de periode 2000–2018, waaruit
duidelijk wordt wat het budgettaire belang is van de aanspraak op
de landbouwvrijstelling van Nederlandse boeren, uitgesplitst naar:
boeren met minder dan 5 hectare landbouwgrond; tussen de 5 en
15 hectare landbouwgrond; tussen de 15 en 35 hectare landbouwgrond en meer dan 35 hectare landbouwgrond en uitgesplitst naar
gangbare varkensboeren, gangbare rundveeboeren, gangbare
vleeskuikenboeren, gangbare legkippenboeren, gangbare
schapenboeren, gangbare geitenboeren, gangbaar overig
pluimvee, biologische varkensboeren, biologische rundveeboeren,
biologische vleeskuikenboeren, biologische legkippenboeren,
biologische schapenboeren, biologische geitenboeren, biologische
overig pluimvee, akkerbouwers, tuinbouwers en een totaalcijfer?
Indien u de gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens
heeft u dan wel?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de totale hoeveelheid
cultuurgrond die verhandeld of vergeven (vervreemd) wordt,
uitgesplitst per jaar voor de jaren 2000 tot en met 2018? Indien u
de gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u
dan wel?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de gemiddelde
hoeveelheid cultuurgrond die verhandeld of vergeven (vervreemd)
wordt per grondtransactie en het aantal grondtransacties over de
jaren 2000 tot en met 2018? Indien u de gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de totale hoeveelheid
cultuurgrond die verhandeld of vergeven (vervreemd) wordt per
jaar voor de jaren 2000 tot en met 2018, waarbij er een succesvol
aanspraak is gemaakt op de landbouwvrijstelling? Indien u de
gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan
wel?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de gemiddelde
hoeveelheid cultuurgrond die verhandeld of vergeven (vervreemd)
wordt per grondtransactie en het aantal grondtransacties over de
jaren 2000 tot en met 2018 waarbij er een succesvol aanspraak is
gemaakt op de landbouwvrijstelling? Indien u de gegevens niet zo
gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan wel?
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Kunt u een uitputtend overzicht geven van het aantal boeren dat
per jaar staakt met de landbouwonderneming van de jaren 2000 tot
en met 2018, uitgesplitst per jaar, uitgesplitst naar: boeren met
minder dan 5 hectare landbouwgrond; tussen 5 en 15 hectare
landbouwgrond; tussen 15 en 35 hectare landbouwgrond en meer
dan 35 hectare landbouwgrond en uitgesplitst naar gangbare
varkensboeren, gangbare rundveeboeren, gangbare vleeskuikenboeren, gangbare legkippenboeren, gangbare schapenboeren,
gangbare geitenboeren, gangbaar overige pluimvee, biologische
varkensboeren, biologische rundveeboeren, biologische vleeskuikenboeren, biologische legkippenboeren, biologische schapenboeren, biologische geitenboeren, biologische overig pluimvee,
akkerbouwers, tuinbouwers en een totaalcijfer? Indien u de
gegevens niet zo gedetailleerd heeft, welke gegevens heeft u dan
wel?
Kunt u een overzicht geven van het totale budgettaire belang van
de landbouwvrijstelling uitgesplitst per jaar voor de periode
2000–2018? Indien er sprake is van jaarlijkse verschillen van meer
dan € 200 miljoen per jaar, kunt u uitleggen waarom dat het geval
is?
Wordt er bij het onbedwelmd slachten bijgehouden hoeveel dieren
na 40 seconden alsnog bedwelmd moeten worden en om welk
percentage van het totaal aantal onbedwelmd geslachte dieren dit
gaat? Zo ja, wat zijn deze cijfers? Zo nee, kunt u dit alsnog gaan
bijhouden?
Hoe wordt ervoor gezorgd dat vlees van dieren die bij onbedwelmd slachten niet binnen 40 seconden buiten bewustzijn zijn
geraakt niet bij consumenten terecht komt die niet om onbedwelmd slachten hebben gevraagd?
Hoe staat het met het optuigen van een systeem om de behoefte
aan vlees van onbedwelmd geslachte dieren in Nederland in kaart
te krijgen, waardoor jaarlijks niet meer dieren onbedwelmd ritueel
worden geslacht dan strikt noodzakelijk? Hoe gaat dit systeem eruit
zien en wanneer wordt dit systeem ingevoerd?
Kunt u aangeven hoeveel runderen, schapen en geiten er tijdens
het jaarlijkse offerfeest sinds 2014 zijn geslacht?
Kunt u aangeven hoe vaak in de jaren 2014 tot en met 2018 tijdens
het offerfeest door de toezichthouders aanwijzingen zijn gegeven,
hoe vaak er boetes zijn uitgedeeld, en wat de vijf meest voorkomende situaties waren waarop door de toezichthouder is
ingegrepen?
Kunt u aangeven hoeveel personeel van de NVWA tijdens de
offerfeesten in de jaren 2014 tot en met 2018 in de mobiele
toezichtteams van de NVWA zijn ingezet om toezicht te houden op
de slacht buiten de daarvoor aangewezen slachthuizen, hoeveel
overtredingen zij hebben geconstateerd en welke sancties daar op
zijn gevolgd?
Welke landbouwproducten (zoals dieren, vlees, bloemen, bollen,
diervoer als sojaschroot (doorvoer), verwerkt pluimveebloedmeel,
sperma, etc.) exporteert Nederland naar welke landen? Hoeveel?
Welke landbouwproducten (zoals dieren, vlees, bloemen, bollen,
diervoer als sojaschroot (doorvoer), sperma etc.) importeert
Nederland vanuit welke landen? En hoeveel?
Hoe wordt het sperma van fokberen verkregen, welke handelingen
moeten daartoe worden verricht, wie doet dat en hoe wordt de
zeug bevrucht?
Bij welke voor productie gehouden diersoorten gaat de bevruchting net als bij varkens ook via kunstmatige inseminatie en hoe
wordt daarbij het sperma verkregen?
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Bij welke voor productie gehouden diersoorten gebeurt de
bevruchting door mannelijke soortgenoten bij de vrouwelijke
dieren te laten?
Hoeveel hectare van het totaal areaal aan landbouwgrond (55%
van het oppervlak van Nederland) is biologisch, welk percentage is
dat in verhouding tot gangbaar en hoe verhoudt dit percentage
zich tot andere landen binnen de EU?
Wat was het percentage biologisch landbouwareaal in Nederland
over de afgelopen vijf jaar?
Welk percentage van het totale areaal aan landbouwgrond wordt
gebruikt voor veehouderij, hoeveel voor sierteelt, hoeveel voor
akkerbouw, hoeveel voor glastuinbouw?
Waaruit bestaat het grondgebruik voor de veehouderij, zoals voor
grasland of de maisteelt? In welke percentages?
Waaruit bestaat het grondgebruik voor sierteelt, zoals voor rozen,
lelies en bollen, in welke percentages en op hoeveel hectares
worden lelies geteeld?
Waaruit bestaat het grondgebruik voor de akkerbouw, welke
gewassen worden geteeld, op welke schaal (dus hoeveel mais op
hoeveel hectare, hoeveel suikerbieten op hoeveel hectare, hoeveel
graan op hoeveel hectare, etc.)?
Welke gewassen worden geteeld als voer voor de veehouderij,
zoals mais en wat is het aandeel van deze gewassen in het totale
grondgebruik?
Welke gewassen worden geteeld voor menselijke consumptie, wat
is het aandeel van deze gewassen in het totale grondgebruik, wat
bedraagt de oppervlakte van deze teelten en hoe groot is bijvoorbeeld het deel dat wordt gebruikt voor de teelt van suikerbieten?
Hoe verhoudt de productie van eiwitgewassen voor menselijke
consumptie zich tot het buitenland?
Wat zit er in het voer(mengsel) van kippen, koeien, varkens, etc.?
Welke stromen uit productieprocessen van humaan voedsel, of
anderszins uit de voedselketen, gaan naar landbouwdieren en
welke stromen (zoals kaaswei, erwteneiwit) worden gevoerd aan
welke dieren specifiek en welke hoeveelheden betreft dit?
Wat gaat er veranderen aan de stromen uit de voedselketen die
naar landbouwdieren gaan, vanuit uw doelstelling om te komen tot
een systeem van kringlooplandbouw, komen er stromen bij? Zo ja,
welke?
Waar wordt de kunstmelk die aan kalfjes wordt gevoerd van
gemaakt?
Krijgen kalfjes gemalen vis te eten?
Hoeveel procent van de grondstoffen voor voer van kippen, koeien,
varkens etc. komt van menselijk voedsel, van de levensmiddelenindustrie, van akkerbouw, van sojaschroot, of andere producten en
welke reststromen of producten zijn dat?
Kunt u een overzicht geven van het aantal gesprekken dat het
ministerie in 2017 en 2018 heeft gevoerd met de veehouderijsectoren en het aantal gesprekken met natuur- en dierenwelzijnsorganisaties?
Kunt u aangeven welke beleidsonderwerpen en regelingen
(specifiek) de gesprekken met de veehouderijsector betroffen?
Welke verschillende mestaanwendingstechnieken zijn er? Hoe vaak
worden deze gebruikt?
Wat doet het uitrijden van de mest met de bodem, per
mestaanwendingstechniek?
Hoeveel veetransporten hebben er in 2017, door en vanuit
Nederland plaatsgevonden uitgewerkt naar diersoort?
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Kunt u een overzicht geven van het aantal kalveren dat de
afgelopen vijf jaar is geïmporteerd in Nederland, uitgesplitst naar
het land van oorsprong?
Hoeveel varkens zijn er de laatste drie jaar vanuit Nederland naar
Spanje geëxporteerd?
Hoeveel geld is in de begroting van uw ministerie gereserveerd
voor de NVWA en hoe verhoudt dit bedrag zich tot de budgetten
voor andere rijksinspectiediensten, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Veiligheid en Justitie en de
Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid?
Hoe wordt het budget voor de NVWA besteed?
Hoeveel fte is binnen de NVWA beschikbaar voor controles op
levende dieren en diergezondheid en wat voor controles vallen
hieronder?
Wat zijn de taken van de inspecteurs levende dieren en
diergezondheid?
Hoeveel fte is binnen de NVWA beschikbaar voor controles
vleesketen en voedselveiligheid en wat voor controles vallen
hieronder?
Wat zijn de taken van de inspecteurs vleesketen en voedselveiligheid?
Hoeveel is binnen de NVWA het aantal directe fte (betrokken bij het
primaire proces) in de totale formatie gedaald sinds 2014 en wat is
hiervoor de reden?
Wat heeft dit voor gevolgen gehad voor het aantal uitgevoerde
controles en de tijd die inspecteurs hiervoor hebben?
Kunt u aangeven hoeveel uren er in 2015, 2016 en 2017 zijn
begroot voor de NVWA ten aanzien van inspecties op dierenwelzijn
en hoeveel daarvan daadwerkelijk zijn besteed aan dierenwelzijn?
Kunt u aangeven hoeveel uren er in 2015, 2016 en 2017 zijn
begroot voor de NVWA ten aanzien van inspecties op levende
dieren en diergezondheid en hoeveel daarvan daadwerkelijk zijn
besteed aan deze aandachtsgebieden?
Kunt u aangeven hoeveel uren er in 2015, 2016 en 2017 zijn
begroot voor de NVWA ten aanzien van inspecties op vleesketen
en voedselveiligheid en hoeveel daarvan daadwerkelijk zijn
besteed aan deze aandachtsgebieden?
Kunt u een overzicht geven van de controleactiviteiten van
Nederland ingevolge de Europese Verordening tot bescherming
van dieren tijdens transport (EG Nr. 1/2005) in de afgelopen vier
jaar: a. hoeveel controles hebben er plaatsgevonden, b. hoeveel
overtredingen zijn daarbij geconstateerd, c. hoeveel en wat voor
sancties zijn daarbij opgelegd, d. wat zijn de tien meest voorkomende overtredingen per diersoort?
Kunt u de rapportages die u volgens deze verordening verplicht
bent jaarlijks aan de Europese Commissie te verstrekken over de
handhavingsactiviteiten in het kader van deze verordening aan de
Kamer sturen?
Kunt u aangeven hoeveel veetransporten er -bij benadering-, in,
door en vanuit Nederland hebben plaatsgevonden en om hoeveel
dieren per diersoort dit gaat en welk percentage van deze
transporten is gecontroleerd? Indien u de informatie niet heeft,
kunt u dan de informatie geven die u wel heeft?
Kunt u aangeven in hoeverre boetes de eventuele financiële
voordelen van overtredingen ontnemen?
Kunt u aangeven of het aantal controles en de pakkans bij
overtredingen voldoende afschrikwekkend werkt?
Wat weerhoudt u ervan het aantal controles drastisch te verhogen
en de pakkans te vergroten?
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Kunt u aangeven hoeveel controles van veetransporten er voor
2019 zijn gepland, welk percentage dat is van het te verwachten
aantal veetransporten en hoe groot de pakkans en het afschrikkingseffect is?
Hoe vaak heeft de NVWA sinds de bekendmaking in juni 2016 van
het «Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen» dit plan vanwege extreme hitte toegepast?
Kunt u aangeven in hoeverre de NVWA bevoegd is om controle en
handhaving op basis van het «Nationaal plan voor veetransport
tijdens extreme temperaturen» uit te voeren, of dat dit enkel
vrijblijvende afspraken gemaakt door de verschillende sectororganisaties zijn en in hoeverre zijn de afgesproken maatregelen
juridisch afdwingbaar?
Kunt u over de periode juni 2016 tot de laatste hitteperiode dit jaar
aangeven: a. hoeveel controles er in het kader van dit plan hebben
plaatsgevonden, b. hoeveel overtredingen daarbij zijn geconstateerd, c. hoeveel aanwijzingen er zijn gegeven om acute situaties te
verbeteren d. hoeveel en wat voor sancties daarbij zijn opgelegd,
e. wat de tien meest voorkomende overtredingen zijn per
diersoort?
Kunt u aangeven waarom de Vereniging van de Nederlandse
Pluimveeverwerkende Industrie (NEPLUVI) niet mee doet aan het
hitteprotocol voor transport tijdens extreme temperaturen, worden
hier gesprekken over gevoerd met hen en hoe denkt u de situatie
zo te veranderen dat deze organisatie hier wel aan gaat meedoen?
Op welke wijze wordt dierenwelzijn meegenomen in de kaders
voor de kringlooplandbouw?
Wanneer komt de volgende versie van «Feiten en cijfers Gezelschapsdieren 2015» in opdracht van het Ministerie van LNV uit?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de herziening van de
Europese richtlijnen ten aanzien van fokkerij?
Hoe staat het met het onderzoek naar het terugdringen van
keizersneden in de dikbilhouderij, hoeveel keizersneden zijn er in
2017 en 2018 uitgevoerd, bij welk percentage van de dikbilrunderen en bij welk percentage van het totale aantal bevallingen en
hoeveel jaar is er nodig om het aantal keizersneden tot minder dan
tien procent terug te brengen?
Welke maatregelen, anders dan fokkerij, implementeert de
dikbilhouderij om het aantal keizersneden terug te brengen?
Hoe staat het met de andere ongeriefpunten (naast keizersneden)
bij dikbilkoeien, bijvoorbeeld het feit dat 10% van de kalveren last
heeft van afwijkingen als een dikke tong, kromme poten en hart- en
ademhalingsproblemen, hoeveel kalveren hebben hier in totaal
last van en wat wordt er gedaan om dit terug te dringen?
Kunt u voor de sectoren legpluimveesector, de vleeskuikensector
en de kalversector aangeven: a. hoeveel geld zij innen via de
producenten- of bedrijfsorganisaties, aan welke onderwerpen dit
besteed wordt, welke dierenwelzijnsonderwerpen daaronder zitten,
en kunt u per onderwerp aangeven hoeveel daar aan besteed
wordt? b. Kunt u per onderwerp aangeven in hoeverre de overheid
de budgetten aanvult? c. Kunt u per onderwerp aangeven in
hoeverre naast vertegenwoordigers uit de betrokken sector zelf de
overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders
betrokken zijn?
Hoe staat het per diersector met het opzetten van producenten- of
bedrijfsorganisaties bij wijze van alternatief voor de weggevallen
productschappen?
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Hoe staat het in de varkenssector met de plannen van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) om via algemeen
verbindend verklaren (AVV) van regelingen heffingen op te leggen
voor zaken als onderzoek en diergezondheid? Loopt er een
aanvraag voor een AVV? Waarom is het toekennen van een AVV tot
nu toe niet gelukt?
Welke overige plannen voor AVV’s zijn er tot nu toe met uw
ministerie besproken, welke dierenwelzijnsonderwerpen zaten/
zitten er in die plannen, en wat zijn de belemmeringen bij de
organisaties en bij de overheid waardoor er nog geen algemeen
verbindend verklaarde regelingen zijn?
Hoeveel bedrijven in de varkens-, de pluimvee, de geiten-, de
kalver- en de melkveesector zitten te dicht op woonbebouwing
en/of natuurgebieden en zouden vanwege grote overlast gesloten
of verplaatst moeten worden? Indien u hier geen beeld van heeft,
bent u bereid hier een inventarisatie maken en wanneer mogen we
die verwachten?
Welke partijen zijn nodig bij sanering van deze bedrijven?
Kunt u bij benadering aangeven hoeveel geld bij de sanering van
de overlast gevende veehouderijbedrijven gemoeid is, welke
schadeposten worden vergoed en welke niet, en wat het aandeel
hierin van bedrijfsleven, banken en respectievelijk overheid zou
kunnen zijn, mede in het licht van het voorbeeld in de varkenshouderij en de pelsdierhouderij?
Wat is er sinds de in 2017 uitgevoerde evaluatie van het topsectorenbeleid, waaruit o.a. bleek dat de topsector Agri&Food nauwelijks onderzoek heeft gedaan die gerelateerd zijn aan verbetering
van dierenwelzijn en dat het onderzoek vooral gericht was op de
korte termijn en verdere productieverhoging, gedaan om het
beleid op het gebied van beleidsondersteunend, praktijkgericht en
fundamenteel onderzoek op het gebied van dierenwelzijn in te
richten en zodanig aan te sturen dat maatschappelijke aandachtspunten voldoende aan bod komen bij het onderzoek?
Welke programma’s van de topsector Agri&Food gerelateerd aan
de veehouderij lopen er en welke onderwerpen staan er op de
onderzoeksagenda van deze programma’s?
Welke dierenwelzijnsonderwerpen vallen daaronder en kunt u per
onderwerp aangeven: hoeveel daar aan besteed wordt, in hoeverre
de overheid de budgetten aanvult en in hoeverre, naast vertegenwoordigers uit de betrokken sector zelf, de overheid, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders betrokken zijn?
Hoe staat het met de transparantie van de beoordeling van de
aangevraagde projecten en de resultaten van het onderzoek in de
topsector Agri&Food?
Kunt u over de periode 2014 t/m 2017 het aantal meldingen bij het
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, een samenwerkingsverband van o.a. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO),
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), Koninklijke Nederlandse
Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en LNV, per
diersoort aangeven wat het aantal meldingen was van verwaarlozing van landbouwhuisdieren?
Kunt u aangeven waar de stijging van het aantal meldingen bij het
Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren van verwaarlozing
van landbouwhuisdieren door wordt veroorzaakt?
Hoeveel meldingen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren
handelde het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwdieren zelf af en
welke reguliere hulpverleners werden voor de afhandeling van de
overige gevallen ingeschakeld?
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Hoeveel van de meldingen bij het Vertrouwensloket Welzijn
Landbouwdieren betroffen herhalingsgevallen (recidive) en in
hoeverre wordt in deze gevallen, afhankelijk van de ernst van de
zaak en de oplossingsmogelijkheden, ook gekeken naar het
beëindigen van het houden van vee?
Welke stimuleringsmaatregelen heeft u genomen en gaat u nog
nemen om aan de ambitie van 80% weidende koeien in 2020 bij te
dragen en welke bedragen zijn daarvoor uitgetrokken of gaan
hiervoor nog uitgetrokken worden?
Kunt u aangeven welke stappen de melkveesector, de vleesveesector en de kalversector hebben genomen om de rundveehouderij
vrij te krijgen van de dierziekten Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis
(IBR) en Bovine Virus Diarree (BVD) en hoeveel van de bedrijven in
deze sectoren zijn al IBR resp. BVD vrij?
In hoeverre ondersteunt de overheid het streven IBR en BVD vrij te
worden financieel, wettelijk en/of met andere maatregelen?
Hoe staat het met de uitvoering van het verbod op het koudmerken
van koeien?
Hoe denkt u te bepalen welke bedrijven voor de uitzonderingsregel
in aanmerking komen voor het verbod van koudmerken van koeien
en hoe denkt u dit te gaan handhaven?
Hoeveel personele inzet en geld is hiermee gemoeid en gaat u de
kosten hiervan volledig doorberekenen aan degenen die nog
koudmerken?
Hoe functioneert het per 1 december 2015 gewijzigde protocol
gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) rund?
In 2015 waren er nog 18 gewetensbezwaarden I&R rund, hoeveel
zijn dat er nu?
Kunt u aangeven hoeveel paarden en pony’s er vanaf verzamelcentra uit Nederland in 2017 en 2018 zijn geëxporteerd en hoeveel van
deze verzamelcentra paardenmarkten waren?
Kunt u aangeven hoeveel aangevoerde, jonge kalveren er in 2016,
2017 en tot nu toe in 2018 op verzamellocaties zijn aangevoerd die
ter plekke zijn gedood of naar een slachterij zijn afgevoerd omdat
ze te licht en/of ziek of gewond waren? Indien u de informatie niet
heeft, kunt u dan de informatie geven die u wel heeft?
Kunt u aangeven hoeveel paarden en pony’s er naar verzamelcentra in Nederland in 2017 en 2018 zijn geïmporteerd en hoeveel van
deze verzamelcentra paardenmarkten waren?
Hoeveel van het budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is in 2016, 2017 en 2018 naar de paardensector gegaan?
Kunt u, in vergelijking met de vier voorgaande jaren, aangeven wat
het effect is van de door de kalversector ingevoerde regeling dat
kalverhandelaren kalveren waarvan het geboortebewijs niet klopt,
die te licht zijn of die niet gezond zijn niet van het melkveebedrijf
meegenomen mogen worden maar daar achter moeten blijven,
blijven de kalveren één of meer weken langer op het melkveebedrijf en gaan ze dan alsnog naar de melkveesector, worden ze op
het melkveebedrijf doodgespoten of gaan ze vandaar naar een
slachthuis of is er sprake van een stijging van afvoer van kalveren
van melkveebedrijven naar de destructie?
Gaat u de effecten van de regeling voor de kalverhandelaren, dat
de kalveren waarvan de het geboortebewijs niet klopt, die te licht
zijn of die niet gezond zijn niet van het melkveebedrijf meegenomen mogen worden maar daar achter moeten blijven, met de
kalversector evalueren en wilt u de Kamer van de resultaten van de
evaluatie in kennis stellen? Zo nee, waarom niet?
Hoeveel kalveren staan er nog op vloeren die hen beschadigen,
hoeveel kalverhouders betreft dat en welk percentage van de
kalverhouders is dat?
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Hoeveel kalveren staan op vloeren die hen niet of minder
beschadigen, als rubber vloeren, hoeveel kalverhouders betreft dat
en welk percentage van de kalverhouders is dat?
Kunt u een overzicht geven van de aantallen, de leeftijd(sklasse) en
de herkomstlanden van in Nederland voor de vleeskalverhouderij
ingevoerde kalveren over de afgelopen vier jaar en het eerste half
jaar van 2018?
Klopt het dat u voor de jaren 2015 tot en met 2020 € 10 miljoen
heeft uitgetrokken uit de EU-plattelandsgelden voor de kalversector om hen te compenseren in de fors mindere inkomenssteun die
veel kalverhouders gaan ontvangen vanwege het in de komende
jaren vervangen van de Europese slachtpremie voor kalveren voor
een hectarepremie, gaat het om € 10 miljoen per jaar of € 10
miljoen in totaal voor de periode 2015 tot en met 2020?
Hoeveel bedroeg de slachtpremie voor kalveren in 2014, hoeveel
bedraagt de slachtpremie nu, en wanneer is deze volledig
vervangen door een hectarepremie?
Kunt u voor 2015 t/m de eerste helft van 2018 gedetailleerd
aangeven waar de voor de kalversector bestemde gelden uit de
plattelandsgelden ter compensatie aan uitgegeven zijn en hoe deze
uitgaven volgens u aan systeeminnovaties en verduurzaming van
de kalfsvleesketen bijdragen?
Kunt u voor 2019 gedetailleerd en voor 2020 globaal aangeven wat
de plannen zijn voor besteding van de voor de kalversector
bestemde gelden en hoe deze uitgaven volgens u bijdragen aan
systeeminnovaties en verduurzaming van de kalfsvleesketen?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het verhogen van de
stahoogte voor runderen, waaronder kalveren van enkele weken
oud, gelet op het voornemen van de Nederlandse overheid om per
1 januari 2018 uit te gaan van 15 cm boven de schouder van het
rund en per 1 januari 2019 van 20 cm, wat is het exacte voornemen
en in welk document staat dat en hoe staat het met de uitvoering?
Wanneer wordt de voorgenomen stahoogte voor runderen tijdens
transport ingevoerd, of is deze reeds ingevoerd? Zo ja, welke
hoogte betreft dit en waar is of wordt dit vastgelegd?
Wordt de bepaling van de stahoogte voor runderen aan de orde
gesteld in de Kamer, of wordt deze uitonderhandeld met de sector
en vervolgens buiten de Kamer om in een Uitvoeringsregeling
opgenomen?
Klopt het dat u voor het plan om het aantal keizersneden bij de
runderen Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont terug te
dringen naar 40 a 50% in 2030 of 2035 een bedrag van € 300.000
uittrekt? Zo nee, welke bijdrage gaat hier dan naartoe?
Hoeveel Belgisch Blauwen en Verbeterd roodbont runderen zijn er
in Nederland, hoeveel kalveren worden er jaarlijks binnen deze
sector geboren en welk percentage daarvan wordt geboren via een
keizersnede?
Kunt u een overzicht geven van de aantallen varkens die zijn
getransporteerd, ingedeeld in biggen, gespeende biggen,
vleesvarkens en fokzeugen en de landen waarheen deze dieren
worden geëxporteerd, over de afgelopen vier jaar en het eerste
halfjaar van 2018?
Welke bestemmingen van de varkenstransporten van de afgelopen
vier jaar en het eerste halfjaar van 2018 liggen binnen 8 uur / 500
km rijden en zijn volgens de Veetransportverordening kort
transport?
Welke bestemmingen liggen verder weg en vallen onder de
definitie van lange afstandstransporten?
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Wat zijn de redenen van het vervoer van varkens over lange
afstanden (meer dan 8 uur/500 km) en welke aangrijpingspunten
ziet u daarin om lange afstandstransporten terug te dringen?
Wat is de stand van zaken van de verkenning naar het verder
beperken van het vervoer van dieren die het kabinet in het
regeerakkoord heeft aangekondigd?
Hoe staat het met het project Boars 2018, gericht op het bevorderen van stoppen met castratie en acceptatie van ongecastreerde
beerbiggen en vlees van ongecastreerde varkens in andere
EU-landen: wat is er afgelopen jaar gedaan, wat gebeurt er dit en
komend jaar, hoe zit de financiering van afgelopen jaar en van dit
en komend jaar in elkaar (wat draagt het bedrijfsleven bij, wat de
overheid)?
Hoe gaat de Verklaring van Brussel waarin Europese koepelorganisaties en stakeholders uit diverse EU-lidstaten toezeggen aan
beëindiging van castratie te willen werken, nu verder, nu het dit
jaar afkoopt en het beoogde resultaat nog niet bereikt is en komt er
een nieuwe verklaring met nieuwe doelen en streefdata?
Van hoeveel biggetjes wordt ieder jaar de staart gecoupeerd?
Van hoeveel biggetjes wordt de staart niet gecoupeerd en is dit
gerelateerd aan het stalsysteem? Zo ja, wel stalsysteem is dat?
Hoe staat het met de uitvoering van de Verklaring van Dalfsen: wat
is er het afgelopen jaar gedaan om te komen tot het stoppen met
het couperen van staartjes en wat wordt er dit en komend jaar
gedaan en hoe zit de financiering voor dit en komend jaar in elkaar
(hoeveel betaalt de sector en hoeveel de overheid)?
Hoe staat het met het opstellen van een checklist waarmee
varkenshouders kunnen inventariseren welke risico’s er op hun
bedrijf zijn op staartbijten?
Gaat u het gebruik van een dergelijke checklist waarmee varkenshouders kunnen inventariseren welke risico’s er op hun bedrijf zijn
op staart bijten, verplichten en gaat u het aanpakken van geconstateerde tekortkomingen verplicht stellen? Zo ja, hoe en wanneer? Zo
nee, waarom niet en hoe bent u in dat geval voornemens het
gebruik hiervan te bevorderen?
Hebt u al een datum in het voorjaar van 2019 gepland waarop u
met de varkenssector gaat praten over een datum waarop er een
einde komt aan het routinematig couperen van varkensstaarten?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de
in 2015 aangenomen motie van de leden Thieme en van Dekken
waarin wordt verzocht aandacht te geven aan alternatieven voor
CO2-bedwelming bij varkens, en als alternatieven reëel blijken te
zijn, hierbij een termijn te stellen waarbinnen de CO2-bedwelming
wordt uit gefaseerd (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 151)?
Kunt u aangeven wat er naar aanleiding van de in 2015 aangenomen motie van de leden Thieme en van Dekken Kamerstuk in gang
is gezet en hoe het hiermee staat (34 300 XIII, nr. 151)?
Wanneer worden de resultaten van het onderzoeksproject ten
aanzien van de uitvoering van de motie van de leden Thieme en
Van Dekken over CO2-bedwelming bij varkens naar de Kamer
gestuurd (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 151)?
Kunt u aangeven welke onderzoeken naar alternatieven voor
CO2-bedwelming van varkens er in binnen- en buitenland lopen en
wat de stand van zaken hiervan is?
Is er zicht op alternatieven voor CO2-bedwelming van varkens en
binnen welke termijn deze ingevoerd zouden kunnen worden en
wat weerhoudt de invoering?
Wat is de stand van zaken van het stoppen met het doden van
eendagshaantjes?
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Kunt u aangeven hoeveel controles de NVWA de afgelopen vier
jaar en de eerste helft van dit jaar gedaan heeft op «vangbeschadigingen» en sterfte bij pluimvee tijdens het vangen, tijdens
transport en in het slachthuis, wat daarbij de bevindingen waren
per diersoort (vleeskuikens, leghennen, kalkoenen, eenden,
vermeerderingsdieren) en welke trend hierin zichtbaar is?
Welke onderzoeken naar preventie en bestrijding van bloedluis
lopen er in Nederland, wat kosten ze, wie betalen het, wat hebben
ze opgeleverd of gaan zij naar verwachting opleveren?
Kunt u een overzicht geven van wat er aan onderzoek naar
bloedluis in het buitenland loopt?
In hoeverre worden de binnen- en buitenlandse onderzoeken naar
preventie en bestrijding van bloedluis gecoördineerd en
afgestemd?
Wat is, gelet op wat er nu al gebeurt c.q. onderzocht wordt, het
perspectief op een effectieve en efficiënte aanpak van bloedluis en
wat kan de overheid doen om een dergelijke, liefst preventieve c.q.
zo milieuvriendelijk mogelijke aanpak, te stimuleren?
Welke bedwelmingsmethoden zijn er voor pluimvee momenteel in
gebruik?
Kunt u over de afgelopen vier jaar aangeven hoeveel pluimveeslachterijen er waren, en hoeveel er waterbadbedwelming,
meerfasen CO2-bedwelming, gasbedwelming of nog weer andere
methoden gebruikten?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelstelling uit de
Nota dierenwelzijn uit 2007 dat binnen 15 jaar de stallen zodanig
zijn dat geen ingrepen meer nodig zijn (Kamerstuk 28 286, nr. 76)?
Is er een afname van het aantal pluimveeslachterijen dat de
waterbadbedwelming gebruikt?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelstelling uit de
Nota dierenwelzijn uit 2007 dat binnen 15 jaar transport van
slachtvee over lange afstand niet meer plaatsvindt (Kamerstuk
28 286, nr. 76)?
Op welke wijze zou de overheid en/of het bedrijfsleven het
uitfaseren van de waterbadbedwelmingsmethode bij het slachten
van kippen kunnen stimuleren en versnellen?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelstelling uit de
Nota dierenwelzijn uit 2007 dat binnen 15 jaar landbouwdieren in
principe zichtbaar zijn voor burgers, ofwel in het landschap, ofwel
op het bedrijf waarbij maatschappelijke transparantie de norm is
bij het houden van dieren opdat de burger als consument zijn
verantwoordelijkheid kan nemen bij de aanschaf van dierlijke
producten (Kamerstuk 28 286, nr. 76)?
Welke onderzoeken naar de mogelijkheden om ingrepen die
routinematig bij pluimvee, zoals het verwijderen van de achterste
tenen en sporen bij hanen uit de fokkerij, achterwege te laten,
lopen momenteel en welke onderzoeken zijn de afgelopen tien jaar
uitgevoerd?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de doelstelling uit de
Nota dierenwelzijn uit 2007 dat binnen 15 jaar consumenten
beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning
om in redelijkheid een afweging te kunnen maken bij hun aankoop
van dierlijke producten wat dierenwelzijn betreft (Kamerstuk
28 286, nr. 76)?
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Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ambitie zoals
beschreven in de Nota dierenwelzijn uit 2007 dat de intensieve
veehouderij «de komende jaren» inzet op het gebruik van meer
robuuste dieren (dit zijn dieren die o.a. fysiek gezond zijn en niet
eenzijdig zijn geselecteerd op groei en productie, waardoor zij last
van hun poten krijgen) en wat is hiervan terechtgekomen
(Kamerstuk 28 286, nr. 76)?
Bent u van plan om mogelijkheden waardoor deze ingrepen
achterwege kunnen worden gelaten te stimuleren? Zo ja, hoe?
Wat is er terechtgekomen van de ambitie zoals geformuleerd in de
Nota dierenwelzijn uit 2007 waarin staat dat de overheid zich inzet
voor een aanscherping van de Transportverordening «bij de
eerstvolgende evaluatie (transportcondities op de wagen en
transportduur)», welke inzet heeft de overheid sindsdien gepleegd
en wat is de stand van zaken (Kamerstuk 28 286, nr. 76)?
Welke onderzoeken naar de mogelijkheden om bij vleeskuikenouderdieren het onthouden van voer overbodig te maken, lopen
momenteel en welke onderzoeken hiernaar zijn de afgelopen tien
jaar uitgevoerd?
Wat is er terechtgekomen van de ambitie zoals geformuleerd in de
Nota dierenwelzijn uit 2007 waarin staat dat de overheid zich op
EU-niveau inzet voor Europese welzijnsregeling voor (opfok)
vleeskuikenouderdieren, kalkoenen, nertsen en konijnen, welke
inzet heeft de overheid sindsdien gepleegd en wat is de stand van
zaken (Kamerstuk 28 286, nr. 76)?
Bent u van plan om mogelijkheden waardoor het onthouden van
voer bij vleeskuikenouderdieren achterwege kan worden gelaten,
zoals het gebruik van trager groeiende dieren, te stimuleren? Zo ja,
hoe?
Wordt er geld overgeheveld van de topsector Agri&Food, zodat er
geld beschikbaar komt voor beleidsondersteunend onderzoek voor
Innovatie&Duurzaamheid voor de veehouderij? Hoeveel geld is er
in 2019 beschikbaar voor het uitvoeren van beleidsondersteunend
onderzoek?
Zijn er met betrekking tot de onthouding van water bij vleeskuikenouderdieren in de afgelopen vier jaar en dit jaar overtredingen
vastgesteld door de NVWA? In hoeveel gevallen leidde dit tot
sancties en welke waren dit?
Hoe wordt het beleid ten aanzien van de veehouderij verbonden en
geïntegreerd met het voedselbeleid?
Wordt ervoor gewaakt dat beleid ten aanzien van maatregelen op
het gebied van milieu en klimaat niet ten koste gaan van het
verbeteren van dierenwelzijn en wordt er een geïntegreerd beleid
op het gebied van duurzaamheid (inclusief dierenwelzijn) gevoerd
en wordt dit ook doorvertaald naar provinciaal beleid?
Hoeveel vleeskuikens hadden in 2017, bij het bepalen van
voetzoollaesie in het kader van de Europese welzijnverordening
vleeskuikens 2007/43/EG bij maximale hokbezettting, een score
tussen de 80 en 120, hoeveel koppels hadden een score van meer
dan 120, hebben alle bedrijven die een score van meer dan 80
hadden ook daadwerkelijk een verbeterplan ingestuurd, wat is de
verdere procedure die deze bedrijven moeten doorlopen en
hoeveel bedrijven zijn daadwerkelijk gedwongen om een lagere
bezetting te handhaven en voor hoeveel opeenvolgende koppels
gold deze sanctie?
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Op basis van welke regelingen ontvangt de Nederlandse varkenshouderij subsidies, directe betalingen, bijdragen aan promotiecampagnes of andere vormen van steun zoals fiscale regelingen of
kortingen, wat is (per regeling of andere vorm van steun) het doel,
hoe wordt (per regeling of andere vorm van steun) bepaald hoe
hoog de bijdrage is, wat is in de afgelopen vijf jaar (per regeling of
andere vorm van steun) de hoogte van de jaarlijkse bijdrage
geweest en wat zijn hierbij (per regeling of andere vorm van
steun), de voorwaarden?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de varkenshouderij vanuit de begroting van het
Ministerie van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en
wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te
komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de melkveehouderij vanuit de begroting van het
Ministerie van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en
wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te
komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de kalverhouderij vanuit de begroting van het Ministerie
van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn
de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de pluimveehouderij vanuit de begroting van het
Ministerie van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en
wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te
komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de eendenhouderij vanuit de begroting van het
Ministerie van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en
wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te
komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de kalkoenenhouderij vanuit de begroting van het
Ministerie van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en
wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te
komen?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot het doel om te
stoppen met het doden van haantjes?
Hoeveel van de leghennen zijn gehuisvest in het verrijkte
kooi-stalsysteem?
Wat is de reden dat de leghennen buiten Nederland worden
geslacht en hoelang is de transportduur naar deze landen?
Wat betreft de stallen met de in de EU hoogst toegestane dichtheid
van 42 kg/m2, hoe vaak heeft u deze de afgelopen vijf jaar
gecontroleerd, hoe vaak heeft er in de afgelopen vijf jaar controle
plaatsgevonden op de luchtkwaliteit in deze stallen, op o.a.
zuurstof, CO2, ammoniak, stof en temperatuur en hoe verhouden
deze aantallen en concentraties zich tot de minimumvoorschriften
in de EU-Richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007?
Is er over de afgelopen vijf jaar een trend zichtbaar dat de
vleeskalveren over steeds grotere afstanden worden getransporteerd en kunt u de cijfers geven van aantallen kalveren en
transportafstanden over de afgelopen vijf jaar?
Hoe worden de vissen in aquacultuurbedrijven gehouden,
waaronder de dichtheid?
Welke houderijsystemen voor eenden zijn er, welk percentage is
gehuisvest in welk houderijsysteem?
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Welke houderijsystemen voor herten zijn er en welk percentage is
gehuisvest in welk houderijsysteem?
Welke houderijsystemen voor waterbuffels zijn er en welk
percentage is gehuisvest in welk houderijsysteem?
Welke houderijsystemen voor struisvogels zijn er en welk
percentage is gehuisvest in welk houderijsysteem?
Wat zijn de aantallen per diersoort die uit het buitenland komen
om in Nederland te worden geslacht, zoals varkens uit Spanje,
welke landen betreft dit (uitgesplitst per diersoort), wat is de
transportduur en wat is de reden dat deze dieren in Nederland
worden geslacht?
Wat zijn de sterftecijfers van varkens, leghennen, vleeskippen,
runderen, konijnen, eenden, nertsen, geiten, vissen, schapen
uitgesplitst naar het soort houderijsysteem?
Wat zijn de sterftecijfers van varkens, leghennen, vleeskippen,
runderen, konijnen, eenden, nertsen, geiten, vissen en schapen,
uitgesplitst naar de levensfase van het dier (zoals sterfte in de
eerste dagen na geboorte, sterfte na het spenen, etc.) en hoe is het
verloop van deze cijfers over de afgelopen vijf jaar?
Waarom wordt verwerkt pluimveebloedmeel geëxporteerd naar
Zuid-Afrika en hoeveel betreft het?
Welke eiwitgewassen voor menselijke consumptie worden in de
door ons omringende landen geteeld, als België, Duitsland,
Denemarken, Frankrijk, en op welke oppervlakten? Hoeveel hiervan
importeert Nederland? Indien u de informatie niet heeft, kunt u dan
de informatie geven die u wel heeft?
Hoeveel fte is er binnen de gehele NVWA beschikbaar?
Hoeveel fte is binnen de NVWA beschikbaar voor het controles op
dierenwelzijn en wat voor controles vallen hieronder?
Wat zijn de taken van de inspecteurs dierenwelzijn, hoeveel van de
inspecteurs zijn werkzaam op dierenwelzijn van landbouwdieren,
zowel in de stallen als in de slachterijen?
Hoe financiert de POV nu haar activiteiten, kunt u aangeven op
welke onderwerpen deze betrekking hebben, hoeveel geld er per
onderwerp wordt uitgetrokken en in hoeverre de overheid deze
budgetten aanvult?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de nertsenhouderij uit de begroting van het Ministerie
van LNV de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn
de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de schapenhouderij vanuit het Ministerie van LNV de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de geitenhouderij vanuit het Ministerie van LNV de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de konijnenhouderij vanuit het Ministerie van LNV de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de struisvogelhouderij vanuit het Ministerie van LNV de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun, de hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest aan de
waterbuffelhouderij vanuit het Ministerie van LNV en wat zijn de
voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
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Wat is in de afgelopen vijf jaar per regeling of andere vorm van
steun aan de hertenhouderij vanuit het Ministerie van LNV de
hoogte van de jaarlijkse bijdrage geweest en wat zijn de voorwaarden om voor dit geld in aanmerking te komen?
Wanneer kan de Kamer de concrete uitwerking van de visie
«Waardevol en verbonden» verwachten?
Kunt u toelichten hoe de landbouwvisie bijdraagt aan een
versteviging van onze grote rol op het gebied van innovatie, kennis
en export van land- en tuinbouw producten? Zo ja, op welke wijze?
Kunt u toelichten hoe de landbouwvisie bij gaat dragen aan het
gedrag van consumenten?
Kunt u aangeven welke rol plantveredeling en biotechnologie
speelt in uw landbouwvisie?
Is het extra budget voor toegepast onderzoek bij Wageningen
Research geoormerkt voor onderzoek ten behoeve van de
Nederlandse land- en tuinbouw?
Waarom is ervoor gekozen het extra budget voor toegepast
onderzoek alleen ter beschikking te stellen aan Wageningen
Research en niet ook aan andere (private) onderzoeksinstituten die
zich met praktijkonderzoek voor de land- en tuinbouw bezig
houden?
Hoe is het extra budget voor toegepast onderzoek bij Wageningen
Research precies verwerkt in de betreffende begrotingsartikelen?
Moet Wageningen Research verantwoording afleggen over de
uitgaven?
Kunt u aangeven wat het verschil is tussen de post «Kennisontwikkeling en (agrarische) innovatie» onder «Subsidies» en die onder
«Opdrachten»«?
Blijft u bij de transitie naar een kringlooplandbouw uitgaan van de
huidige vormen van financiering van onderzoek en innovatie, zoals
publiek-private samenwerkingsconstructies door financiering via
de topsectoren, of zoekt u naar andere vormen van financiering
van onderzoek en innovatie?
Hoe verhouden de huidige vormen van financiering en de daarbij
betrokken instituten, die vooral de focus leggen op productieverhoging in het huidige landbouwsysteem, zich tot de ontwikkeling
naar kringlooplandbouw?
Op welke manier wilt u de transitie naar kringlooplandbouw
realiseren zonder significant middelen vrij te maken?
Welke middelen zet u in om de onlangs gepresenteerde visie vanaf
2019 om te zetten naar ontwikkelingen in de praktijk?
Is de € 35 miljoen vrije ruimte in het budget bestemd om tot nieuw
beleid te komen en hoe gaat dit bedrag worden ingezet?
Kunt u toelichten of u vindt dat de investering van € 1 miljoen ten
behoeve van het ontwikkelen van kennis om negatieve gevolgen
van verdroging, vermesting en verzuring tegen te gaan, in
verhouding staat tot de omvang van de problemen?
Kunt u toelichten of u vindt dat de investering van € 1 miljoen voor
het ontwikkelen van kennis om negatieve gevolgen van verdroging, vermesting en verzuring tegen te gaan in verhouding staat
tot de omvang van de budgetten die worden besteed aan herstel,
beheer, en mitigatie?
Is het mogelijk om een deel van het actieprogramma uitvoering
Nitraatrichtlijn te richten op een versterking van het Ontwikkeling
en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) zodat er behalve een coördinatie
van kennis weer gestart kan worden met het in praktijk brengen
van die kennis?
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Is het bedrag van € 1 miljoen dat beschikbaar wordt gesteld voor
het kennisnetwerk OBN en wordt gebruikt voor de implementatie
van beleidsinterventies zoals Natura2000, het realiseren van
natuurterreinen en leefgebiedplannen, toereikend en kan dit nader
worden toegelicht?
Hoe is te toetsen of het geld aan kennisnetwerk OBN ook goed
wordt besteed?
Kan een deel van het bedrag van € 20 miljoen dat in 2019
beschikbaar wordt gemaakt voor een reeks aan kennisvragen,
worden aangewend om het netwerk ecologische monitoring te
verdichten en uit te breiden zodat ook de ontwikkeling van insecten
in het agrarisch gebied in beeld kan worden gekregen? Zo ja, valt
die uitbreiding dan ook inhoudelijk onder het toezicht van het CBS,
zijn de uitbreidingen toekomstvast (bijvoorbeeld 30 jaar volhoudbaar), wordt er bij de inflatiecorrectie gebruik gemaakt van de
indexatiecijfers van het CBS en is de rol van de vrijwilligers
structureel geborgd?
Is binnen de € 20 miljoen die in 2019 beschikbaar wordt gesteld
om een reeks kennisvragen te beantwoorden, ruimte om scholen,
universiteiten en onderzoeksinstellingen aan te sluiten op de
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), zodat de in Nederland
beschikbare natuurdata ook werkelijk gebruikt kan worden bij het
beantwoorden van onderzoeksvragen?
Hoe is de samenhang tussen de in artikel 11 genoemde kennisnetwerken en informatiebehoeften?
Is binnen het begrote bedrag voor nieuwe openstellingen binnen
het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)
voor partnerschappen tussen vissers en wetenschappers, innovatie
en Jonge vissers en via subsidies vanuit het Nationale innovatiefonds, ook ruimte voor partnerschappen tussen sportvissers en
ecologen (bijvoorbeeld voor het monitoren van intrek van glasaal
en advisering in het kader van het aalherstelplan of het verder
ontwikkelen van meetnetten voor vis in het agrarisch gebied)?
Kunt u de definitie van grondgebonden landbouw geven die u
hanteert?
Waaruit bestaat de samenwerking met betrekking tot Dutch
Cuisine?
Kunt u aangeven welke stappen u op Europees en nationaal niveau
neemt om duurzame en laagrisicomiddelen sneller toegelaten te
krijgen?
Kunt u een overzicht geven van het aantal toegelaten gewasbeschermingsmiddelen per jaar in de afgelopen twintig jaar?
Kunt u inzichtelijk maken hoeveel gewasbeschermingsmiddelen in
de afgelopen tien jaar eerst toegelaten waren en nu niet meer en
zijn er alternatieven voor deze middelen?
Wat betekent het speerpunt «het voorkomen van de in- en uitsleep
van plantenziekten in Nederland» voor de ontwikkeling van de
capaciteit van de NVWA op dit onderdeel?
Waarvoor gebruiken het KCB en NAK Tuinbouw de € 3,1 miljoen in
het kader van de Brexit precies?
Waar besteedt de Raad voor plantenrassen de € 0,9 miljoen aan?
Hoe vaak is er in de periode van 2013–2018 bij de NVWA op het
gebied van naleving dierenwelzijn en voedselveiligheid gebruikt
gemaakt van strafrecht op basis van de Wet Dieren?
Hoe vaak is er in de periode van 2013–2018 bij de NVWA op het
gebied van naleving dierenwelzijn en voedselveiligheid een proces
verbaal opgemaakt?
Hoeveel niet-slachtwaardige en niet-transportwaardige dieren zijn
in de periode van 2013–2018 toch bij slachthuizen terecht gekomen
en welke vervoerder en slachthuis was hierbij betrokken?
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Kunt u toelichten of geld beschikbaar is om expertise in te kopen
op het gebied van ecologie en/of hydrologie?
Kunt u toelichten of het geld dat aan Wageningen University &
Research (WUR) wordt gegeven om hun kennisbasis te versterken,
verstrekt wordt onder de voorwaarde dat de verzamelde
(natuur)data dan ook gedeeld wordt volgens het findable,
accessible, interoperable, reusable (FAIR) principe, zodat de
informatie over voedselveiligheid, besmettelijke dierziekten,
economische informatievoorziening, visserij, genetische bronnen
en natuur en milieu publiekelijk beschikbaar komt en komt de met
publieke middelen gefinancierde natuurdata dan ook terecht in de
NDFF?
Wat is uw juridische inschatting ten aanzien van de opschorting of
vernietiging van het PAS in zijn huidige vorm en welke juridische
adviezen heeft u hierover ingewonnen?
Welke consequenties, onder meer voor de bescherming van de
natuur en het functioneren van de economie, heeft een vernietiging van het PAS?
Bent u bezig met een alternatief mocht het PAS onverhoopt
vernietigd worden? Zo nee, waarom niet?
Bent u bezig met de voorbereiding van een plan B voor het geval
dat de definitieve uitspraken van het Europese Hof van Justitie en
de Raad van State met betrekking tot het huidige PAS onverhoopt
tegen zouden vallen, om te voorkomen dat vergunningverlening
onnodig lang stil blijft liggen?
Hoeveel geld is er vanuit begrotingen van andere ministeries, zoals
het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het
Ministerie EZK, gereserveerd voor het PAS, voor welke maatregelen is dit geld gereserveerd (zoals emissiereducerende staltechnieken en mestvergisters, etc.)?
Hoeveel geld is vanuit de provincies gezamenlijk gereserveerd
voor het PAS?
Hoeveel geld van het PAS gaat naar herstelmaatregelen van de
natuur en welk percentage van het totaalbedrag is dit, kunt u
specificeren welke maatregelen dit betreft, zoals plaggen, maaien,
kappen van bomen?
Hoeveel geld van het PAS gaat naar emissiereductie van stallen en
naar specifieke maatregelen, welke emissiereducerende technieken
zijn dat en welke specifieke maatregelen zijn dat?
Kunt u aangeven welke invasieve exoten onlangs zijn toegevoegd
aan de unielijst, worden deze wijzigingen gecommuniceerd aan de
provincies en is er overleg over een gezamenlijke aanpak van
exoten met de provincies?
Wat is het belang van het monitoren van de ledenaantallen van de
natuurorganisaties en is daar de subsidie op afgestemd?
Welke activiteiten worden ondernomen in het kader van het
stimuleren van de consumptie van melk door kinderen, gefinancierd uit Voedselzekerheid en internationaal en Europees landbouwbeleid, hoeveel geld gaat hier naartoe en vanuit welke potjes,
wat zijn de doelstellingen en op welke kinderen is dit project
gericht?
Welk deel van de begroting heeft u vrij gemaakt om de uitvoering
van de invasieve exoten-strategie op een humane manier, dus
rekening houdend met het welzijn van de invasieve dieren zoals is
opgedragen vanuit de EU, te realiseren?
Kunt u aangeven welk deel van de begroting gereserveerd is om
handhaving op de handel in inheemse uit het wild gevangen
vogels, uit te voeren?
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Welk deel van de begroting (van het Ministerie van LNV en/of het
Ministerie van I&W) is gereserveerd voor het implementeren van
geïntegreerde plaagdierbestrijding bij het voorkomen van overlast
aan eigendommen door onder andere muizen en ratten en de
handhaving op het gecertificeerde buitengebruik van rodenticiden?
Ontvangt de Raad van Beheer en/of aangesloten rasverenigingen
financiële hulp van het Ministerie van LNV?
Houdt het Ministerie van LNV en/of NVWA toezicht op het afgeven
van stambomen?
Kunt u aangeven hoeveel exotische- of gezelschapsdieren er in
2017 in beslag zijn genomen en wat de reden van deze inbeslagnames zijn?
Hoe worden de investeringen binnen het programma Naar een
vitaal platteland van € 40 miljoen verdeeld over en ingezet voor de
genoemde kansrijke gebieden rondom Natura2000, veenweidegebieden en gebieden met een hoge veedichtheid?
Hoeveel geld is er beschikbaar voor veenweidegebieden en waar
wordt dat in geïnvesteerd, is dat vooral in onderwaterdrainage,
alternatieve teelten of andere innovatieve methoden?
Hoe is de onderwaterdrainage afgelopen jaar gefinancierd en waar
zit dat komend jaar?
Waarom lopen de bijdragen aan medeoverheden Caribisch
Nederland voor natuur terug van € 1,495 miljoen in 2017 naar
€ 0,6 miljoen in 2018 naar € 0,2 miljoen in 2019 en naar € 0 vanaf
2020, welke activiteiten worden niet langer gefinancierd en welke
gevolgen heeft dat voor natuurbescherming en -beheer in
Caribisch Nederland?
Waaraan wordt het opdrachtenbudget uit artikel 12 voor Caribisch
Nederland exact besteed en welk deel van deze opdrachten is
juridisch verplicht?
Waarom stijgt het budget voor opdrachten Vermaatschappelijking
Natuur en Biodiversiteit in 2020 naar € 6,9 miljoen, in 2021 naar
€ 8,1 miljoen en daarna naar € 8,9 miljoen en in hoeverre zijn deze
budgetten (van jaar tot jaar) juridisch verplicht?
In hoeverre is de uitgave Beheer Kroondomein juridisch verplicht?
Is binnen de Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit ruimte
voor een actieplan groene vrijwilligers om de toekomst van groene
vrijwilligers duurzaam te borgen?
Worden de Green Deals volledig gedragen door u of is sprake van
cofinanciering vanuit de sectoren of departementen waarmee de
combinatie gemaakt wordt en zijn er afspraken met andere
bewindslieden over de praktische uitwerking van de gesloten
deals?
Kunt u toelichten welke middelen beschikbaar zijn om de NDFF te
ondersteunen en ruimte te creëren om een samenhangende visie
op natuurmonitoring te realiseren?
Valt de verantwoordelijkheid voor natuurwaarnemers, natuurdata
en natuurmonitoring onder het Rijk en waar kan dit worden
teruggevonden op de begroting?
Welke efficiencyverbetering wordt er verwacht binnen de NVWA,
op welke wijze is berekend welke daling van de bijdrage aan de
NVWA na 2018 daarbij passend is en wat is de reden dat de kosten
van de arbeidsvoorwaarden dalen?
Aan welke activiteiten op het gebied van communicatie, educatie,
samenwerking en promotie van Nationale Parken zal een subsidie
worden verleend?
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Kunt u toelichten in hoeverre u bij de jaarlijks verleende subsidie
voor ca. € 1 miljoen voor activiteiten op het gebied van communicatie, educatie, samenwerking en promotie van Nederlandse
Parken een rol ziet voor groene vrijwilligers en waarvandaan wordt
de centrale ondersteuning geregeld?
Hoe wordt gecontroleerd of de bijdrage die aan Bij12 ten behoeve
van het beheer van de NDFF wordt verstrekt op de juiste wijze
wordt besteed?
Kunt u aangeven hoeveel in beslag genomen dieren er in 2017 zijn
geëuthanaseerd en wat de reden is geweest om tot euthanasie
over te gaan?
Op welke data en locaties heeft de NVWA inspecties uitgevoerd
naar handel in en huisvesting van exotische dieren in 2017?
Hoeveel en op welke data zijn er in 2017 exotische dieren
inbeslaggenomen door handhavingsinstanties (uitgesplitst naar
NVWA, douane, politie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID)) en op grond waarvan?
Welke importeur/exporteur was betrokken bij inbeslagname van
exotische dieren in 2017?
Kunt u een overzicht maken van alle registraties van inbeslaggenomen exotische dieren door NVWA, douane, politie en LID?
Welke luchtvaartmaatschappijen waren betrokken bij het transport
van inbeslaggenomen exotische dieren in 2017?
Welke type vergunning moet een houder aanvragen voor een
exotisch dier dat een hoge mate van gevaar voor mens of dier
oplevert zoals giftig of hoog risico van ziekteoverdracht?
Hoeveel en voor welke diersoorten zijn ontheffingen of vrijstellingen verleend in 2017 voor exotische dieren die een hoge mate van
gevaar voor mens of dier met zich mee brengen?
Hoeveel Convention on International Trade in Endangered Species
of wild flora and fauna (CITES) in- en uitvoervergunningen zijn er
door RVO afgegeven tussen 2010 en 2017?
Voor welke diersoorten zijn er CITES vergunningen afgegeven in
2017?
Voor welke soorten is er in 2017 een vergunning voor gevaarlijke/
giftige/met uitsterven bedreigde diersoorten verleend?
Kunt u aangeven hoeveel geregistreerde gevallen er in de laatste
vijf jaar zijn geweest van zoönosen in relatie tot het houden van
exotische huisdieren?
Is er binnen het budget voor de opslag van in beslag genomen
dieren, naast de IBG-contracten in Nederland, ook geld gereserveerd voor internationale samenwerking zoals voor CITESpartners?
Waarom zijn er na 2018 geen apparaatskosten meer voor de
zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en rechtspersonen met een
wettelijke taak (RWT’s)?
Wat is uw verantwoordelijkheid voor de middelen vanuit de Regio
Envelop?
Hoe verhoudt uw verantwoordelijkheid voor de Regio Envelop zich
tot de verantwoordelijkheid van de Ministers die de middelen uit
de Regio Envelop op hun begroting toegevoegd krijgen?
Spelen naast u en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) ook andere kabinetsleden een rol bij de
Regio Deals en de Regio Envelop?
Welke criteria worden gehanteerd bij toekenning van middelen uit
de Regio Envelop?
Welke indicatoren hanteert u om doelmatigheid en doeltreffendheid van de middelen uit de Regio Envelop te bepalen?
Hoeveel regio’s vragen middelen aan uit de Regio Envelop en
welke regio’s krijgen welke bedragen?
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Kunt u bevestigen of het nog resterende bedrag dat ingezet gaat
worden «voor de inrichting van LNV geraamde investeringen in
ICT» de bedragen van € 33 miljoen in 2018, € 31 miljoen in 2019,
€ 14 miljoen in 2020 en € 9 miljoen in de jaren daarna betreft? Zo
ja, hoe kunnen deze enorme bedragen worden uitgegeven aan
investeringen in de ICT van het Ministerie van LNV, waarvoor zijn
deze bedoeld?
Kunt u uitsluiten dat de nog te verdelen middelen bedoeld zijn
voor het ICT project van de NVWA? Zo nee, in hoeverre zijn deze
middelen bedoeld om het gat te dekken dat ontstaan is bij de
NVWA voor de gigantische overschrijding van de kosten voor hun
nieuwe ICT systeem?
Op welke wijze kan de Kamer bij het jaarverslag nagaan in
hoeverre de middelen voor de NVWA inderdaad doelmatig en
doeltreffend zijn ingezet?
Waar wordt de bijdrage van derden bij de NVWA aan uitgegeven?
Kunt u aangeven wanneer er meer bekend zal zijn over de extra
kosten van het programma NVWA 2020, met name ten aanzien van
de enorme overschrijding van de begrote kosten en de mogelijke
problemen bij de verdere uitrol van het ICT programma (Kamerstuk 33 835, nr. 80)?
Kunt u toelichten hoe de uitrol van het ICT programma op dit
moment loopt, welke problemen hebben zich voorgedaan en
worden nog verwacht bij de verdere uitrol in andere inspectiedomeinen?
Hoeveel fte eigen personeel heeft de NVWA in dienst en hoeveel
fte verwacht de NVWA extern in te huren?
Is er nog een bepaalde allocatie van de extra middelen die de
NVWA vanaf 2019 structureel en eenmalig zal ontvangen voor het
toezicht op dierenwelzijn afgesproken?
Zijn de fte die de NVWA heeft gealloceerd voor dierenwelzijn
geoormerkt?
Kunt u aangeven hoeveel uren er in 2017 en 2018 zijn begroot voor
de NVWA ten aanzien van inspecties op dierenwelzijn van
gezelschapsdieren en hoeveel er daadwerkelijk zijn besteed aan
inspecties ten aanzien van dierenwelzijn gezelschapsdieren?
Wat waren de retributieopbrengsten van de NVWA in 2016, 2017
en respectievelijk 2018?
Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal fte van de NVWA
in de komende jaren?
Waar denkt u het gereserveerde bedrag voor donaties aan te gaan
besteden en waar is dit bedrag in het verleden aan geschonken?
Hoeveel geld is er beschikbaar voor de bestrijding van de
Afrikaanse Varkenspest?
Waar gaat het structurele bedrag van € 5 miljoen voor de NVWA
precies naar toe?
Hoeveel van deze € 5 miljoen voor de NVWA gaat naar
dierenwelzijn?
Hoe staat het structurele bedrag van € 5 miljoen per jaar (en
eenmalig € 4 miljoen) voor de NVWA in verhouding met de € 22
miljoen die naar de NVWA gaat in verband met Brexit?
Kunt u een volledig overzicht aanleveren van toezeggingen en de
stand van zaken over het parlementaire jaar 2017/2018?
Kunt u toezeggen dat het volledige overzicht van toezeggingen en
de stand van zaken ook in komende begrotingen zal worden
opgenomen?
Waarom duurt de herziening van het Natuurbeleidsplan Caribisch
Nederland 2013–2017 tot 2019?
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Klopt het dat de regering verplicht is een natuurbeleidsplan vast te
stellen op basis van de Wet grondslagen natuurbescherming en
-beheer Caribisch Nederland? Zo ja, in hoeverre voldoet de
regering aan deze verplichting nu het laatste natuurbeleidsplan
reeds in 2017 verstreken is en welk natuurbeleidsplan is in de
tussentijd van kracht?
Hebt u middelen gereserveerd voor een nieuw vast te stellen
Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland? Zo ja, hoeveel en op
welke post?
Is er vanuit de EU of vanuit uw eigen begroting geld beschikbaar
voor promotiecampagnes voor vlees, zuivel en eieren? Zo ja,
hoeveel en wat is het doel van deze campagnes?
Is er vanuit de EU of vanuit uw eigen begroting geld beschikbaar
voor promotiecampagnes van vleesvervangers en biologische
producten? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet? Wat is het doel
van deze campagnes?
Kunt u een lijst geven van de projecten die zijn aangeleverd om
aanspraak te maken op de middelen die beschikbaar zijn gesteld in
de tweede tranche voor de Regio Deals uit de Regio Envelop?
Welke aanvullende afspraken heeft u gemaakt met bijvoorbeeld
het Gemeente- en Provinciefonds die de middelen van de Regio
Envelop ontvangen om te garanderen dat de middelen worden
gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn?
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