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Betreft: Risico op Afrikaanse varkenspest
Barneveld, 21-07-2022
Geacht College,
De SGP-fractie wil het College van B&W op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad vragen stellen over het toenemende risico op Afrikaanse varkenspest (AVP).
Op 17 juli heeft onder leiding van het ministerie van LNV een spoedoverleg plaatsgevonden, om alle
betrokken sectoren te betrekken rondom de uitbraak van AVP. Vorige week is in het Duitse plaatsje
Emsbüren een zeugenbedrijf getroffen door het besmettelijke virus, relatief dicht bij de grens van de
provincie Overijssel. In Oost-Europa is de ziekte al lang aanwezig, niet alleen bij varkensbedrijven maar
ook bij wilde zwijnen. Via de wildpopulatie breidt de epidemie zich langzaam als een olievlek uit. Op
deze wijze is er ook risico voor varkens op boerenbedrijven. In Overijssel is contact met de
Faunabeheereenheid (FBE) en Wildbeheereenheid (WBE) om mogelijke maatregelen voor te bereiden.
Mogelijke maatregelen zijn het minimaliseren van zwijnenpopulatie of het compartimenteren middels
rasters. Belangrijk is ook dat burgers geen voedselresten achterlaten in de natuur en op
parkeerplaatsen. Vanuit Overijssel en het ministerie zal overigens ook afstemming zijn met de andere
aangrenzende provincies.
De SGP heeft de volgende vragen:
1. Is het college het met de SGP-fractie eens dat er een toenemend risico is dat AVP ook in onze
regio toeslaat?
2. Heeft het college contact met Provincie Gelderland, FBE en WBE over de huidige risico’s?
3. Is het monitoringsprogramma m.b.t onderzoek bloedmonsters op aanwezigheid van AVP in
Gelderland uitgebreid n.a.v. de verhoogde risico’s?
4. In ons grondgebied Midden-Veluwe worden jaarlijks tot ca. 50 wilde zwijnenª afgeschoten
buiten het leefgebied (zogenaamd 0-gebied). Is het college het met ons eens dat dit een
correctieve oplossing is en het beter zou zijn om preventief zwijnkerende rasters te plaatsen?
5. ProRail heeft een aanbesteding in voorbereiding om een wildkerend raster met een lengte van
3.0 km te plaatsen in de omgeving van de Houtbeekweg. Is het college bereid om zich in te
spannen en dit project samen met de andere stakeholders te realiseren?
6. Kan het college ons toezeggen om onze inwoners actief te informeren over mogelijke
maatregelen en het beperken van de risico’s om besmettingen te voorkomen?
Wij zien uw beantwoording met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet, namens de SGP-fractie
Wout Hazeleger en Elbert Wijnne
ª Voetnoot: Bron is Faunabeheerplan Grote Hoefdieren 2019-2025 * Faunabeheereenheid Gelderland

