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Op 16 november 2020 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet verbod
pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de
pelsdierhouderij bij de Tweede Kamer ter behandeling ingediend
(Kamerstuk 35 633). De voorgestelde vervroeging van het verbod op
pelsdierhouderijen in Nederland is nodig vanwege de besmettingen van
nertsen met Sars-Cov-2 en de risico’s voor de volksgezondheid op de
lange termijn. Hiermee geeft het kabinet uitvoering aan het advies van het
OMT-Z van 24 augustus 2020 en het vervolgadvies van 9 november 2020.
Vanwege de gevolgen van dit wetsvoorstel voor het gebruik van het
eigendom van de nertsenhouders is in het wetsvoorstel ter voldoening
aan het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens voorzien in een wettelijke plicht tot nadeelcompensatie, uit te
werken bij beleidsregel.
Vanwege het belang van de volksgezondheid en het belang voor
nertsenhouders om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, is het zaak
dat het wetsvoorstel met spoed wordt behandeld. De Afdeling advisering
van de Raad van State heeft daarom een spoedadvies uitgebracht, en de
Tweede Kamer heeft besloten het wetsvoorstel op korte termijn te
behandelen (het wetgevingsoverleg is geagendeerd op 30 november
2020).
Tegen die achtergrond zou ik uw Kamer willen verzoeken om, wanneer de
Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, het wetsvoorstel eveneens
met spoed te behandelen, zo mogelijk nog in de maand december van dit
jaar.

kst-35633-A
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 633, A

1

Voor de nadere achtergrond van het wetsvoorstel zou ik u willen verwijzen
naar de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstuk 35 633,
nr. 3), en mijn brief over de invulling van de nadeelcompensatie.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
C.J. Schouten
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