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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Terugkoppeling over de motie “Onderzoek coronabesmettingen in Meierijstad”
Aanleiding
De Gemeenteraad van Meierijstad heeft op 7 mei jl. de motie, “Onderzoek coronabesmettingen in
Meierijstad”, unaniem aangenomen. In de motie wordt ons verzocht:
 er (bij voorkeur samen met andere gemeenten) bij de overheden en het RIVM op aan te
dringen onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken van het relatief groot aantal
besmettingen door het coronavirus in onze regio;
 er op aan te dringen in het onderzoek ook verschillende aspecten van de slechtere
luchtkwaliteit in onze regio als mogelijke oorzaak van een verhoogde gevoeligheid mee te
nemen;
 al het nodige in het werk te stellen om het onderzoek op korte termijn in gang te zetten;
 de raad voor 1 juli 2020 te informeren over de voortgang.
Met deze RIB wordt u, zoals verzocht, geïnformeerd over de voortgang.
Kernboodschap
Inmiddels heeft een gemeenteraad een motie met een gelijke strekking aangenomen of zijn er
vragen gesteld en zorgen geuit door gemeenteraden over een mogelijk verband tussen
luchtkwaliteit en het coronavirus ((28 mei jl. in Bernheze, 16 april jl. in Boekel).
Onderzoek luchtkwaliteit –corona
Inmiddels heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) “het RIVM gevraagd
de onderzoeksmogelijkheden te verkennen naar een eventuele relatie tussen luchtkwaliteit,
veehouderij en gevoeligheid van mensen voor COVID-19. Ook andere factoren naast veehouderij
die een rol kunnen spelen zullen daarbij worden meegenomen. Het RIVM stelt momenteel een
voorstel op, op basis waarvan het onderzoek uitgevoerd kan worden.” (citaat uit brief van Minister
aan de Tweede Kamer d.d. 8 mei jl.)
De brief van 8 mei is de laatste geweest van de Minister van LNV over dit onderwerp.

Overigens hebben wij ook informatie over dit onderwerp ontvangen van de GGD. “
“Een dergelijk onderzoek is complex en vraagt om bundeling van landelijke en internationale
kennis, anders dan die de GGD in huis heeft. De GGD is zeker bereid om zijn kennis en data
beschikbaar te stellen voor zo’n onderzoek. Over dergelijk onderzoek en onze bijdrage daarin
heeft inmiddels overleg plaats gevonden met RIVM, het kennisplatform veehouderij en humane
gezondheid en de Brabantse GGD’en.”
Wij volgen pro-actief de onderzoeken die landelijk en regionaal worden verricht. Het ministerie van
LNV zal onder meer de provincie Noord-Brabant hierbij betrekken.
Via de regionale portefeuillehoudersoverleggen “duurzame leefomgeving” en
“volksgezondheid/GGD” en de DB’s/ AB’s van de GGD geven we, waar mogelijk, sturing op dit
landelijk onderzoek. In een brief aan de regiogemeenten d.d. 28 mei 2020 hebben wij er ook op
aangedrongen dat we blijven aangesloten bij deze onderzoeken.
Onderzoek naar relatief groot aantal besmettingen in onze regio
GGD, RIVM, ministeries van I&W, LNV en VWS hebben begin juni gesproken over de
onderzoeksverkenning van het RIVM. In deze verkenning is ook de vraag naar de mate van
besmetting in onze regio meegenomen, bijvoorbeeld in relatie tot het gedrag van mensen, als
opstap naar relatie met luchtkwaliteit. De uitwerking van de onderzoeksvragen en
onderzoekshypotheses ligt nu bij de ministeries om te komen tot besluitvorming. Eén van de
voorgenomen onderzoeksvragen is gericht op het onderzoek naar relatief groot aantal
besmettingen in onze regio. Een vervolgoverleg staat ingepland voor begin juli.
Ook dit onderwerp leeft bij veel gemeenten in de regio en is inmiddels prioritair onderwerp van
gesprek in het regionaal portefeuillehoudersoverleg. Wij hebben aan de gemeenten in de regio
medewerking gevraagd om beide onderwerpen op de regionale agenda’s te plaatsen en te
houden. Tijdens de regiodag van 11 juni jl. is dit besproken in het poho ‘duurzame leefomgeving’.
Samen met enkele andere door de corona getroffen gemeenten uit de regio zijn we over beide
onderwerpen in gesprek met de Provincie en de GGD.
Ook in het periodieke burgemeestersoverleg is dit onderwerp van gesprek. Vanuit het
burgemeestersoverleg is er bij de Veiligheidsregio op aangedrongen om dit te betrekken bij de
landelijke evaluatie van de crisis.
Q-koorts en Q-support
 De stichting Q-support (expertisecentrum voor Q-koorts) inventariseert in welke mate de
bij haar bekende Q-koortspatiënten ook getroffen zijn door corona. Tevens informeert de
stichting proactief en onderneemt ze een aantal extra activiteiten om de doelgroep te
ondersteunen.
 De minister heeft Q-support de opdracht gegeven om de nazorg bij Covid te gaan
organiseren. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nu nog niet bekend.
Schone Lucht Akkoord (SLA)
De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen jaren verbeterd, maar veroorzaakt nog steeds veel
schade aan de gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat luchtverontreiniging leidt
tot een verhoogde kans op het ontwikkelen van astma en chronische longziekten, ook in gebieden
waar ruimschoots aan de normen wordt voldaan. In veedichte gebieden hebben mensen meer
luchtwegklachten, en meer longontstekingen (vooral bij geitenhouderijen) dan in
plattelandsgebieden met weinig veehouderijen.
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Al vóór de coronacrisis is op 13 januari 2020 door het Rijk samen met 46 gemeenten en
provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend. Meierijstad behoort niet tot die 46
gemeenten. Het SLA heeft als doel om in 2030 50% gezondheidswinst te halen door schonere
lucht ten opzichte van het jaar 2016. Hierin hebben Rijk, provincies en gemeenten vastgelegd wat
zij gaan doen om de lucht schoner te maken. Concreet gaat het om vermindering van de uitstoot
van fijnstof en stikstofdioxide door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepsvaart,
industrie en huishoudens.
Schone lucht is een algemeen goed en stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom hebben de
bestuurders in de bestuurlijke kopgroep transitie landbouw aangegeven te onderzoeken wat
ondertekening voor de regiogemeenten betekent. Via een aparte raadsinformatiebrief komen we
hier in een later stadium op terug.
Communicatie
De motie is per brief van 28 mei jl. toegezonden aan de colleges/raden van alle gemeenten in de
regio. Tevens is een afschrift van de brief verzonden aan GS en PS van de Provincie, de
directie/het bestuur van de GGD Hart van Brabant en het DB van de regio NOB.
Participatie
Inmiddels zien we dat beide items onderwerp van gesprek zijn in andere gemeenten van de regio.
Waar mogelijk trekken we samen met die gemeenten op.
Duurzaamheid
Het onderzoek luchtkwaliteit –corona heeft een relatie met duurzaamheid. Zie ook het Schone
Lucht Akkoord.
Financiën
Planning
Wij hebben de acties voortkomende uit de motie uitgevoerd en wachten de uitvoering van de
onderzoeken af. De verwachting is dat beide onderzoeken langere tijd in beslag nemen.
Bijlage(n
Ter inzage documenten
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,
De burgemeester,

drs. M.G.C. Wilms-Wils RA
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