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Nertsenfokker in Zuidwolde wil minstens 2 miljoen
schadeloosstelling
ZUIDWOLDE - Nertsenfokker Henk Santing in Zuidwolde wil minimaal twee miljoen euro schadeloosstelling voor het verplicht
beëindigen van zijn bedrijf. Onlangs stemde de Eerste Kamer in met een verbod op nertsenfokkerijen in ons land vanaf 2024.
Santing houdt al 46 jaar nertsen. Hij vindt dat met dit verbod op schandalige wijze een gezonde bedrijfstak de nek wordt
omgedraaid. Deze week bepalen taxateurs hoeveel zijn bedrijf met 5000 dieren waard is. De taxatie is de voorbode van het
toekomstige verbod en van een mogelijke schaderegeling. In ons land zijn 160 nertsenfokkers actief waarvan drie in Drenthe. Ze
hopen nog dat de Federatie van Pelsdierenhouders het verbod met succes aanvecht bij het Europees Hof.
Teleurstelling in LTO en VVD
Nertsenfokker Santing is vooral zwaar teleurgesteld in landbouworganisatie LTO en de VVD. Volgens hem heeft de LTO geen
enkele vinger uitgestoken voor de 160 nertsenfokkers in het land, terwijl dit een zeer gezonde sector is binnen de landbouw, waar
1200 mensen werk in hebben. Nog bozer is Santing op de VVD, die zich volgens hem nu zonder slag of stoot heeft neergelegd bij
het verbod, terwijl de partij aanvankelijk de nertsenfokkers steunde. Santing heeft ook met onmiddellijke ingang bedankt als lid van
de VVD, omdat hij zich verraden voelt. Hij is in 1966 begonnen met de nertsenfokkerij aan de Westerveldseweg in Zuidwolde en
sindsdien wordt er al over een mogelijk verbod gesproken. Toen dat jaren geleden helemaal van de baan leek, heeft hij nog voor 2,5
ton geïnvesteerd in aanpassingen van het bedrijf, om het welzijn van de dieren te verbeteren. Het treffen van die maatregelen werd
landelijk afgesproken.
Overal bont
Santing vindt het onbegrijpelijk dat het verbod er nu is gekomen vanwege de ethische discussie over het wel of niet dragen van bont.
"Als het nu om het welzijn van de dieren was, dan hadden we er misschien anders op gereageerd. Maar nu beslissen de dames en
heren in Den Haag over het dragen van bont. En dat terwijl je op straat toch overal bont ziet. En als wij de nertsen niet fokken in
Nederland, dan gaan ze dat gewoon in Denemarken, Polen, Oekraïne en Litouwen doen. En in Griekenland krijg je zelfs subsidie als
je de nertsenfokkerij daar naartoe verplaatst, Europese subsidie zelfs. Dat kan toch niet."
Santing zelf is 66 jaar. Maar hij wil het bedrijf graag voort kunnen zetten, omdat zijn 20-jarige dochter Wendy, die nu ook al
meewerkt op de nertsenfokkerij, ermee verder wil. Het bont van de nertsen gaat vooral naar China en andere Aziatische landen.
"Daar zijn ze dol op het duurdere nertsenbont. En als wij het straks niet meer leveren vanuit Nederland, dan doen ze het graag vanuit
andere landen, waar ze minder letten op dierenwelzijn. Dus wat win je ermee." Als Santing zou kunnen kiezen, dan wil hij het liefst
voortzetting van de sector in plaats van een goede financiële schadeloosstelling. "Dan kies ik toch voor mijn dochter en mijn vaste
medewerker die al tientallen jaren bij mij werkt. Ik wil dat zij de kans krijgen door te gaan.Het bedrijf blijft dan zijn geld wel
waard."

