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Aanleiding
Op 4 april jl. stelde u, op basis van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad, schriftelijke vragen over het vervoersverbod in relatie tot de besmetting
van hobbymatig gehouden pluimvee. In deze brief reageren wij op de door u gestelde
vragen.
Vragen
1. Kunt u bevestigen dat het vervoersverbod Lunteren II is ingesteld vanwege ca.
100 hobbydieren in het Luntersebos, waarvan een deel wilde eenden waren?
Antwoord:
Ja, de bedoelde melding ging om een “kleinschalige houderij”, zie hiervoor ook het
bericht van de Rijksoverheid van 18 maart jl.:
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Vogelgriep vastgesteld op
kleinschalige houderij in
Lunteren | Nieuwsbericht |
Rijksoverheid.nl
In Lunteren (provincie Gelderland) is op
een kleinschalige houderij vogelgriep
vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om
een hoogpathogene variant. De circa 100
vogels op de locatie zijn in overleg met
de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) door een
dierenarts geëuthanaseerd. Het gaat om
eenden, ganzen en een paar kippen.
www.rijksoverheid.nl

2. Is het u bekend dat hierdoor het gebied Lunteren II pas 8 dagen later open gaat
en dit invloed heeft tot voorbij Kootwijkerbroek? Er zijn concrete bedrijven in
onze gemeente die hierdoor een maand lang geen broedeieren kunnen
exporteren vanwege het vervoersverbod.
Antwoord:
Ja dit is bij ons bekend. In dit geval had het nieuwe gebied met een vervoersverbod (een
beperkingsgebied van 10 km) een overlap met een eerder beperkingsgebied. In een
bericht van AVINED d.d. 30 maart staat het volgende:

Blad 2

De intrekking van het vervoersverbod in “Lunteren II” wordt dus voorzien op 18 april a.s.
(conform de wetgeving 30 dagen na het instellen van het beperkingsgebied).
De problemen met betrekking tot de afzet van (broed-)eieren zijn bij ons bekend. Ook de
overkoepelende sectororganisatie AVINED is hiermee bekend.
3. Zijn er mogelijkheden om de hogere overheden in beweging te krijgen, om deze
verstrekkende gevolgen te voorkomen rond natuurvijvers en/of hobbydieren?
Antwoord:
De keuze welke maatregelen, zoals vervoersverboden, worden opgenomen, is
grotendeels wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van een risico-analyse (locatie en gevolgen
bij verspreiding) besluit de NVWA/Ministerie van LNV welke maatregelen worden
afgekondigd. Hierbij dient de landelijke overheid zich overigens ook te houden aan de
Europese wetgeving, om te voorkomen dat er geen beroep kan worden gedaan op
Europese compensatie gelden (voor ruiming etc.). De onderhavige besmetting toont
wederom aan dat niet alleen bedrijfsmatige pluimveehouderijen een risico lopen met het

vogelgriepvirus besmet te raken. Tevens bewijst het welke ernstige gevolgen een
besmetting kan hebben voor de professionele pluimveehouderij. Ook benadrukt het
opnieuw het belang dat ook hobbydierhouders zich strikt aan de geldende regels, zoals
afscherm- en ophokplicht houden. Wij zullen uw zorgen aangaande de
hobbydierhouderij melden bij sectororganisatie AVINED door hen een afschrift van deze
brief te sturen. De aandacht zal zich naar onze mening vooral moeten richten op het
voorkomen van besmettingen, zowel bij hobbypluimvee als bij bedrijfsmatig gehouden
pluimvee. Ook zullen wij via de gemeentelijke informatiekanalen aandacht vragen voor
de noodzaak tot het naleven van de op dit moment geldende regels voor hobbymatig
gehouden pluimvee. Tenslotte willen volledigheidshalve benadrukken dat wij geen
informatie hebben in hoeverre de regels op de betreffende locatie in het Luntersebos al
dan niet werden nageleefd.
Blad 3
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