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Uw brief van

De afgelopen weken zijn twintig nertsenbedrijven geruimd na een besmetting met het
coronavirus SARS-Cov-2. Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van

Uw kenmerk

het besmette bedrijf leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende
gebieden en bij de getroffen ondernemers. Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-

Behandeld door

Zuidoost roept u op om over te gaan tot preventieve ruiming van alle nertsenbedrijven in

Ton Emmen

tenminste deze regio om zo verdere besmettingen en onrust te voorkomen. De wijze
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waarop momenteel curatief wordt geruimd en het open laten van de mogelijkheid tot
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herstart van de fokbedrijven zien wij niet als het passende antwoord op de door ons
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ervaren problematiek.
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Aantal bijlagen

Het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant telt een groot aantal nertsenbedrijven
op een relatief beperkt oppervlak en beperkte onderlinge afstanden. We nemen als

In afschrift aan

voorbeeld de gemeente Gemert-Bakel met 19 actieve nertsenbedrijven binnen de

Veiligheidsberaad

gemeentegrenzen. Daar zijn er inmiddels 9 van geruimd. Het gaat daarbij om ruiming
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van meer dan 80.000 fokteven van de in totaal 157.291 fokteven binnen de
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gemeentegrenzen. In de naburige gemeenten Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis, Venray
en Uden hebben inmiddels ook ruimingen plaatsgevonden. Maar in het totale gebied zijn
nog een groot aantal fokkerijen actief.
Wat ons zorgen baart, is dat de besmettingsbron van de recent besmette bedrijven
onbekend is. Het testen van personeel dat in de nertsensector werkt gebeurt op vrijwillige
basis. De rol van boerderijkatten bij besmettingen in en rond de bedrijven is nog
onbekend. Maar na ruiming van nertsenbedrijven gaan deze katten wel op zoek naar
voedsel. Al met al een onduidelijke en onbevredigende situatie, die niet het beeld geeft
dat we met elkaar in control zijn.
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dat uit onderzoek niet is gebleken dat er een verhoogd risico op besmetting van
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omwonenden is. Maar met het ruimen van de nertsenbedrijven draagt u wel in positieve
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zin bij aan de beleving van veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Ook zorgt het,
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Wij vragen u met klem om uw bevoegdheid als minister in te zetten om de overige
nertsenbedrijven in tenminste onze regio preventief te ruimen. Wij zijn ons ervan bewust

in elk geval op de korte termijn, voor duidelijkheid bij betrokken ondernemers.
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Een dergelijk drastische maatregel zal effectief blijven als u ook gehoor geeft aan de
motie van de Tweede Kamer met betrekking tot het herbevolken van geruimde bedrijven.
Vooralsnog voorkomt een opgelegde periode van quarantaine en een vervoersverbod
dat geruimde bedrijven opnieuw opstarten met het houden van nertsen. Een
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zogenoemde vrijwillige stoppersregeling draagt bij aan datzelfde doel. Hoe dan ook is het
bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost van mening dat er alles aan moet worden
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gedaan om te voorkomen dat geruimde nertsenbedrijven opnieuw dieren houden. Het
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kunnen herstarten van de fokactiviteiten in een gebied waar het besmettingsgevaar nog
niet is geweken en kans op herhaling groot is, is niet uit te leggen aan de inwoners in dit
deel van de regio. De herinneringen aan de Q-koorts en de recente Corona-
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besmettingen hebben eerder het vertrouwen in de zorg voor publieke gezondheid al
zwaar op de proef gesteld.
Wij begrijpen dat dit geen lichtzinnige maatregelen zijn. Maar we dringen desondanks
aan op inzet van uw bevoegdheid om te komen tot een stevige aanpak van de
problemen en tot bevorderen van rust voor onze inwoners die hier met smart op zitten te
wachten.

Hoogachtend,
Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
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