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Onderwerp:
Raadsvragen SGP
toenemende risico
op Afrikaanse
Varkenspest

Op 21 juli 2022 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de
gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over het toenemende risico op Afrikaanse
varkenspest (AVP).

Toelichting op schriftelijke vragen in brief, d.d.21-07-22
Op 17 juli heeft onder leiding van het ministerie van LNV een spoedoverleg plaatsgevonden, om alle betrokken sectoren te betrekken rondom de uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP). Dit naar aanleiding van een getroffen zeugenbedrijf door het besmettelijke virus, op 2 juli jl. in het Duitse plaatsje Emsbüren, 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 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.
De SGP in Barneveld vindt het belangrijk dat lokaal zoveel mogelijk preventief wordt
gedaan om de overdracht van het besmettelijk virus naar varkensbedrijven te voorkomen
en heeft de volgende vragen gesteld.

Beantwoording raadsvragen SGP
1. Is het college het met de SGP-fractie eens dat er een toenemend risico is dat AVP
ook in onze regio toeslaat?
Antwoord: Nee, er zijn geen besmettingen gevonden bij wilde zwijnen in Nederland na
de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Emsbüren in Duitsland, wat zeer bemoedigend is. De kans is momenteel uitermate klein, maar kan uiteraard niet 100% worden
uitgesloten.
De situatie in Duitsland is onder controle. De Duitse overheid heeft zich vooral gefocust
om alle risico’s van verdere verspreiding te voorkomen. De uitbraak in Emsbüren wordt
toegeschreven aan menselijk handelen. In het besmette gebied in Niedersachsen is
AVP niet bij wilde zwijnen aangetoond.

In Nederland is direct en adequaat gehandeld. In Overijssel is na melding intensiever
gemonitord en op de Veluwe wordt steekproefsgewijs getest. Buiten de Veluwe worden
alle zwijnen bemonsterd. Daarnaast wordt elk geschoten/dood aangetroffen wildzwijn
gecontroleerd. Alertheid geldt voor alle betrokken instanties. Tot dusver zijn er in Nederland geen meldingen bekend. (peildatum 31 juli, navraag bij WBE)
2. Heeft het college contact met Provincie Gelderland, FBE en WBE over de huidige risico’s?
Antwoord: Ja, ambtelijk contact is geweest met bovengenoemde organisaties.

Blad 2

3. Is het monitoringsprogramma m.b.t onderzoek bloedmonsters op aanwezigheid van
AVP in Gelderland uitgebreid n.a.v. de verhoogde risico’s?
Antwoord: In aanvulling op de beantwoording van vraag 1 het volgende: In geval van
een besmetting wordt in overleg met de provincie een besmet gebied en een buffergebied vastgesteld waarbinnen maatregelen worden getroffen.
Monitoring van wilde zwijnen op AVP vindt plaats, onder andere op basis van bloedmonsters. Dit maakt ook onderdeel uit van de crisisaanpak.
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?
Antwoord: Ja en Nee
Ja, dit kan gezien worden als een correctieve maatregel in het kader van het faunabeheerplan Gelderland.
Nee, het laten plaatsen van wild/zwijnkerende rasters, al dan niet rond de Veluwe, is
niet reëel gezien de vele in-en uitgangen van (natuur)terreinen en andere belangen die
er kunnen spelen. Inrasteren betekent tevens dat migratie van andere dieren onmogelijk wordt gemaakt.
Opgemerkt kan worden dat wanneer specifiek wilde zwijnen zich verplaatsen via een
opening - bijvoorbeeld bij het spoor, waar het treinverkeer moeilijk af te sluiten is voor
wild - komen zij in het zogeheten nulstand-gebied. In een nulstand-gebied zijn alle middelen ter beschikking voor de wildbeheereenheden om dit nulstand (geen wilde zwijnen) te handhaven.

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?
Antwoord: Ja
De projectverantwoordelijkheid ligt hierbij in handen van ProRail. Wanneer nodig kan
de gemeente een faciliterende rol aannemen.

De plaatsing van het wildkerend raster is noodzakelijk om het ondergraven van het
spoortalud door wildzwijnen te voorkomen.

Projectinhoudelijk is ProRail voornemers een zwijnkerend wildraster te plaatsen, onderaan het spoortalud of indien mogelijk verder van het talud af zodat er een werkweg beschikbaar blijft. Voor toegang tot het spoor bij spoorobjecten wordt iedere 500 m een
1,5 m poort gemonteerd. Ontsnappingsvoorzieningen voor edelherten, reeën, dassen
en zwijnen worden iedere 500 m opgenomen. De lengte wordt zo’n 2930 meter van
km 68,8 tot km 71,8 (zie onderstaand kaartje) aan de zuidzijde van het spoor (onder
het spoor op het kaartje).

Blad 3

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?
Het college ondersteunt de publieksactie van de POV en de berichtgeving in de Barneveldse krant. Wij zijn bereid om de Barneveldse krant te vragen hier blijvend aandacht
voor te vragen, daarnaast kunnen we via gemeentenieuws in de Barneveldse Krant en
via de gemeentelijke social-kanalen onze inwoners actief informeren.

