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Europese wetgeving: registratie
vogelhouders
We werden even opgeschrikt door het bericht van de
Nederlandse Vakbond van Puimveehouders (NVP) die in
de media riep dat alle hobbykippenhouders zich zouden
moeten registreren. We hebben overleg gehad met NVP
en duidelijk gemaakt dat wij dat niet willen. Het Ministerie
wil dit ook niet en werkt in Brussel aan een goede uitzonderingsregel voor nietcommerciële vogelhouders. Nog even geduld, maar we hopen spoedig hierover meer te
kunnen melden.

Afrikaanse Varkenspest
Aan de oostgrens van Duitsland is een met Afrikaanse Varkenspest (AVP) besmet
kadaver van een wild zwijn gevonden. Vooralsnog voor ons geen reden tot grote zorg.
Maar blijf op je hoede. Laat je varkens niet in aanraking komen met wilde zwijnen of
besmet voedsel, zoals vleesproducten uit Oost-Europa. Samen met de
Hobbyvarkenvereniging werken we aan de verbetering van de registratie van
hobbyvarkenshouders. Dit hebben we afgesproken met LNV en alle betrokken partijen en
staat in de Roadmap Preventie Afrikaanse Varkenspest. Als er in Nederland Afrikaanse
varkenspest uitbreekt loop je risico op ruiming als je varkens niet zijn geregistreerd.

Kadavertarieven
Het overleg over de kadavertarieven 2021 is gestart. We zetten in op een eerlijke
verdeling van de transportkosten (stopkosten) tussen de grootschalige en de
kleinschalige houders.

Wolven
De laatste stand van zaken wat betreft de monitoring staat
in de kwartaalrapportage van BIJ12.
Op diverse fronten zetten wij ons in voor een
vergoedingsregeling voor het nemen van preventieve
maatregelen tegen wolvenschade voor alle schapen- en
geitenhouders.
Hieronder de stand van zaken per provincie.

Gelderland
Schapen- en gietenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolven op de Noorden Midden-Veluwe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve
maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie hier.
Als blijkt dat een wolvin zich in de Zuidwest-Veluwe (ten oosten van Ede) heeft gevestigd
dan zal het leefgebied, waarvoor de subsidieregeling geldt, worden uitgebreid. Deze
wolvin heeft hier nog geen landbouwhuisdieren gepakt, maar dat is geen garantie voor de
toekomst.

Drenthe
In Drenthe heeft zich nu officieel een wolf gevestigd. Er is een gebiedscommissie
ingesteld, die erop aanstuurt dat er zo spoedig mogelijk een subsidieregeling komt. Wel
kunnen schapen- en geitenhouders die in aanmerking willen komen voor een vergoeding
voor het nemen van preventieve maatregelen zich aanmelden.
Factsheet - specifieke eisen aan wolfwerende afrasteringen (pdf) >
Factsheet - Vergoedingen en rekenvoorbeelden (pdf) >
Aanvraagformulier preventie wolvenschade Drenthe (docx) >
U kunt het ingevulde formulier sturen naar onze vertegenwoordiger in de
gebiedscommissie Drenthe, Gijsbert Six. Wij geven de ontvangen formulieren door aan
de provincie. Wij zetten ons in om de aanvragen volgens de Gelderse regeling
gehonoreerd te krijgen. Voor vragen kunt u ook bij hem terecht: 06-24255303.

Noord-Brabant
In de regio ten zuidoosten van Eindhoven verblijft al een aantal maanden een wolf, die
een reeks van schadegevallen heeft veroorzaakt. De wolf heeft zich nog niet officieel
gevestigd omdat nog niet is aangetoond dat hij langer dan 6 maanden aanwezig is. Er is
nog geen subsidieregeling voor preventieve maatregelen. Er is een wolvenplatform
opgericht, waarin Betty Stikkers namens het Platform KSG deelneemt. Het
wolvenplatform is nu nog een vrijblijvende praatclub. Er is nog geen gebiedscommissie
met een duidelijke opdracht.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuws@hobbydierhouder.nl toe aan uw adresboek.

