di 26-5-2020 18:44
Beste raadsleden,
Burgemeester Van Veen, voorzitter van raad en college, ontving met betrekking tot de
aanstaande raadsvergadering zojuist nog onderstaand bericht. Het betreft een bericht van de
familie met nertsen bedrijfslocaties in Milheeze en De Mortel.
Met het oog op genoemde vergadering, de strekking van die vergadering, en de mogelijkheid
van het bericht kennis te kunnen nemen zend ik dit hierbij aan uw raad door via e-mail.
Met vriendelijke groet
Peter van Boxtel
Geacht(e) college, heer Van Veen,
Wij als familie Kuunders met bedrijfslocaties in Milheeze en De Mortel hebben
begrepen dat er vanavond een speciale raadsvergadering is over de
coronabesmettingen in uw gemeente.
Tijdens die vergadering zal ook dierenarts, de heer H. Koenen worden gehoord
door de raad.
De heer Koenen heeft klaarblijkelijk een podium gevonden met zijn verhaal,
maar wij willen benadrukken dat hij niet namens ons spreekt en/of dat hij kennis
heeft van de omstandigheden op onze bedrijven.
De heer Koenen is niet de dierenarts die bij de dagelijkse bedrijfsvoering bij ons
betrokken is. Verder maakt hij geen onderdeel uit van het
overheidsonderzoeksteam ter plaatse.
Op dit team rust sowieso een geheimhoudingsplicht voor alles wat uit het
onderzoek komt.
In zoverre kan hij geen informatie over ons bedrijf hebben en is de informatie die
hij denkt te kunnen delen over ons bedrijf niet op eigen waarnemingen
gebaseerd.
De reeds door de diverse media gedeelde mening van de heer Koenen wordt
door ons niet onderschreven.
Wij zijn één van de bedrijven die getroffen zijn door een Covid-19 uitbraak en
begrijpen dat de raad geïnformeerd wil worden over de laatste stand van zaken
hieromtrent.
De diverse onderzoeken die nog steeds plaatsvinden op al onze bedrijfslocaties
met nertsen geven een hoeveelheid aan informatie waar de betreffende
instanties een zeer gedetailleerd beeld uit kunnen halen in welk stadium/welke
stadia het virus zich bevindt.
Uit deze schat aan informatie waarbij ook katten deel uit maken van het totale
onderzoek valt op te maken hoe het virus zich heeft kunnen ontwikkelen
alsmede hoe deze ook weer afneemt en zelfs verdwijnt.

Vanwege de ministeriële opdracht om specifieke onderzoeksresultaten niet te
delen, zie ook hiervoor, kunnen wij de raad helaas niet voorzien van de
onderliggende data.
Wel kunnen wij aangeven dat hetgeen door het ministerie in de persoon van de
minister in het publieke domein wordt gedeeld aansluit met de bevindingen op de
getroffen bedrijven.
Wij verzoeken u deze e-mail te delen met de leden van de gemeenteraad
duidelijk te maken. Dit opdat zij niet de indruk krijgen dat het aan hen
gepresenteerde verhaal over ons bedrijf op feiten is gebaseerd.
Met vriendelijke groet,
Twan en Miranda Kuunders en Werner Wijnen

