Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen uitbraak vogelgriep in De Ronde Venen
Op zondag 21 november werd bekend dat op een pluimveebedrijf in Vinkeveen een
uitbraak geconstateerd was van een hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), of wel
vogelgriep. HPAI is een besmettelijke dierziekte die tot hoge sterftecijfers kan leiden
bij vogels en kan worden overgedragen op mensen, een zogenaamde zoönose.1
Op 27 oktober 2020 heeft het RIVM de GGD-richtlijn medische milieukunde:
“Veehouderij en gezondheid” gepubliceerd. Bij dit advies worden twee
uitgangspunten gehanteerd:
“De eerste is voorzorg: wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige
bestemmingen en veehouderijen binnen 250 meter van elkaar (bij geitenhouderijen
binnen 2 kilometer). Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen,
en ziekenhuizen. Het tweede uitgangspunt is het streven om de uitstoot van geur,
stof, endotoxinen (kleine stukjes bacteriën) en ammoniak van veehouderijen te
verminderen.”2
De uitbraak van vogelgriep in Vinkeveen laat het belang van deze richtlijn zien. In het
ergste geval kan de overdracht van een zoönose van dier op mens leiden tot een
pandemie, vergelijkbaar met de huidige coronapandemie die ook het gevolg is van
een zoönose.
PvdA/GroenLinks heeft daarover dan ook de volgende vragen aan het college:
1. Welke acties/maatregelen heeft uw college genomen nadat u op de hoogte
werd gesteld van de uitbraak van vogelgriep in Vinkeveen?
Pluimveehouderijen binnen een straal van 10 kilometer hebben een vervoersverbod
opgelegd gekregen. Verder geldt er al enige tijd een landelijke ophokplicht voor
commercieel gehouden vogels en voor niet-commercieel gehouden vogels geldt een
afschermplicht. In het geval van een uitbraak nemen wij aan dat ook nietcommerciële houders op de hoogte gesteld dienen te worden.
2. Wie is verantwoordelijk voor die communicatie over de uitbraak en
maatregelen met niet-commerciële houders? Heeft u bijvoorbeeld contact
opgenomen met kinderboerderijen en andere locaties waar vogels nietcommercieel gehouden worden? Zo ja, wat is hen geadviseerd? Zo nee,
waarom niet?
3. Wordt bij besmette bedrijven ook fysiek gecommuniceerd, bijvoorbeeld met
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bebording, zodat voorbijgangers op de hoogte zijn van te nemen
voorzorgsmaatregelen en de kans van overdracht op mensen beperkt wordt?
Het is voor de toekomst belangrijk dat de uitbraak van zoönosen zoals vogelgriep en
Q-koorts zoveel mogelijk beperkt wordt. In De Ronde Venen ligt het grootste risico
hiertoe bij intensieve (pluimvee-)veehouderijen.
4. Bent u op de hoogte van de publicatie “GGD richtlijn medische milieukunde:
Veehouderij en gezondheid”? Zo ja, is dit advies opgevolgd en zo ja, hoe in
De Ronde Venen?
5. Kunt u een overzicht geven van het aantal en type intensieve c.q. nietgrondgebonden bedrijven in de gemeente? Om welke aantallen dieren gaat
het?
6. Hoeveel van deze bedrijven bevindt zich in de buurt van gevoelige
bestemmingen of andere (pluimvee-)veehouderijen en voldoen daarmee niet
aan de uitgangspunten zoals geadviseerd in het rapport van het RIVM?
7. Welke maatregelen kunnen we als gemeente (i.s.m. de GGD) nemen,
indachtig het advies van het RIVM, om de risico’s voor de uitbraak van
zoönosen en het risico van overdracht op mensen te beperken? In het
bijzonder voor die bedrijven die op korte afstand van gevoelige bestemmingen
liggen. Bent u ook voornemens om aan deze mogelijke maatregelen
uitvoering te geven? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
8. Naast de beperking van risico’s is de aanwezigheid van intensieve
veehouderijen in de gemeente een risico op zichzelf. Hoe kijkt uw college naar
de toekomst van de intensieve veehouderij in De Ronde Venen?
9. Welke mogelijkheden ziet uw college om samen met intensieve veehouderijen
in te zetten op afschaling, extensivering of transitie naar grondgebonden
veeteelt, al dan niet in samenwerking met provincie en het Rijk i.c.m. andere
opgaven, zoals de aanpak van de stikstofcrisis, de landbouwtransitie en de
remming van bodemdaling?
Wij zien uw spoedige reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Pieter Kroon
PvdA/GroenLinks De Ronde Venen

