Van: Vogels, Ton
Verzonden: maandag 25 mei 2020 9:21
Onderwerp: Toelichting doel Extra raadsvergadering
Geacht college en fractievoorzitters,
Onderstaand een aantal vragen en opmerkingen die kunnen dienen ter voorbereiding op de
raadsvergadering morgenavond.
Hierbij is nog geen rekening gehouden met het nieuws van hedenochtend over de
coronabesmetting van de pelsdierhouder en zijn familieleden in Deurne en ook niet met de
brief die dierenartsen hebben verzonden aan minister Schouten. Dit nieuws zullen wij
uiteraard wel betrekken bij ons betoog.
Verder verwijs ik u naar de vragen en opmerkingen van Sociaal Gemert-Bakel (bijlage).
1. Duidelijk maken aan onze burgers én de regionale en landelijke overheid dat wij ons
echt zorgen maken.
2. Duidelijk maken dat onze gemeente nu niet alleen een grote veefabriek is maar ook
een niet beveiligd levensgevaarlijk openlucht laboratorium!
3. Lokale maatregelen voorstellen (en treffen!) die verder gaan dan wat landelijk wordt
besloten door veeminister Carola Schouten.
4. Sneller wordt reageren op uitbraken en onderzoeksresultaten! Niet pas maatregelen
treffen als de besmetting bevestigd is maar al zodra het vermoeden van besmetting
bekend is! Dat scheelt ’n week, ’n week waarin omwonenden en passanten onnodig
blootgesteld kunnen zijn/worden.
5. Meer duidelijkheid verkrijgen over de aard, omvang en frequentie van de
onderzoeken. Méér en frequenter onderzoek eisen, met name metingen buiten de
stallen!
6. Meer duidelijkheid over hoe in de praktijk wordt omgegaan met de adviesmaatregel
dat moet worden voorkomen dat katten het bedrijfsterrein niet kunnen binnenkomen
en katten en nertsen het bedrijfsterrein niet kunnen verlaten? Dat er regelmatig
nertsen ontsnappen is algemeen bekenden geaccepteerd onderdeel van de
dagelijkse bedrijfsvoering! Kunnen vogels de stallen in- en uit? En kunnen die het
virus verder verspreiden?
7. Weten wat er gebeurd met de mest en met de kadavers van dode dieren?
8. In de Q&A update van 19 mei 2020 wordt op pagina gesteld dat uit onderzoeken zou
blijken dat varkens en kippen niet konden worden besmet! In Nederland zou nu
worden onderzocht in hoeverre het coronavirus vóórkomt bij varkens, katten nertsen
en konijnen! Welk onderzoek is dit? Hoelang loopt dat onderzoek al en welke
onderzoeksinstantie doet dit onderzoek?
.
Groet
Ton Vogels
Fractie LR/D66

