
 

 

 

 

Aan het college van B en W van de gemeente Meierijstad 

Betreft: vragen ex artikel 33 RvO inzake maatregelen Q Koorts en overige besmettelijke ziekten 

Datum: 31 januari 2017 

 

 

 Geacht College, 

 

In 2007 brak de Q-koorts uit. Ook Meierijstad werd hierdoor getroffen.  Mensen zijn hiervan ziek 

geworden en zelfs overleden. De kans op herhaling hiervan is niet uitgesloten. De varkensziekte PED 

heeft Brabant bereikt. Deze ziekte kan grote economische gevolgen hebben voor de varkenshouders. 

De vogelgriep leidt op dit moment tot ruiming van pluimveebedrijven vlakbij Meierijstad. 

In een recente uitspraak van de rechter is duidelijk geworden dat de overheid niet aansprakelijk is 

voor schade bij burgers na besmetting met Q-koorts. De rechter is van mening dat de overheid 

destijds (in 2007) juridisch voldoende maatregelen heeft genomen en ook de voorlichting aan 

burgers wettelijk in orde was. 

Deze uitspraak doet niets af aan het feit dat er in Meierijstad meer dan 1,8 miljoen dieren zijn die 

een gezondheidsrisico kunnen vormen voor inwoners, toeristen, passanten en niet in de laatste 

plaats de dieren zelf. Dit moeten we onder ogen zien. Wegkijken zal problemen niet voorkomen.  

Aangezien behoud van de sector in Meierijstad zeer van belang is voor de strategische positionering 

van de gemeente (te midden van AgriFood Capital en vlakbij Brainport) is het van groot belang de 

sector vitaal en  toekomstbestendig te houden.  

Daarom de volgende vragen: 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiws-qvidnRAhVFWhoKHcH1BtcQjRwIBw&url=https://meierijstad.d66.nl/publicaties/burgers-en-burgemeester/&psig=AFQjCNHbvFY29ssAPMJraIhaTmfsgAgT3A&ust=1485288568510303


1. Welke verwachtingen zijn er ten aanzien van het aantal dieren (varkens, runderen, pluimvee, 

geiten en schapen) binnen de gemeente Meierijstad in de komende 5 jaar? Is er groei, 

stabilisatie of krimp te verwachten? En wat zijn, meer specifiek, de verwachtingen t.a.v. het 

aantal varkens, runderen, pluimvee, geiten en schapen de komende 5 jaar?   

 

2. Welke lange termijn maatregelen worden er getroffen door de gemeente Meierijstad om 

economie, volksgezondheid en milieuveilig te stellen voor de uitbraak van een runderen-, 

varkens-, schapen en geiten- en/of pluimveeziekte? 

 

3. Op welke wijze worden veehouders en hobbyboeren geholpen om uitbraak te voorkomen en 

gevolgen van een uitbraak te reduceren? Welke rol ziet het college hierbij voor zichzelf 

weggelegd? 

 

4. Bestaat er een risicoanalyse van de kansen op een uitbraak van besmettelijke ziektes onder 

runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee? En zo ja hoe luidt deze? 

 

5. Welke specifieke maatregelen treft de gemeente bij een uitbraak? Op welke wijze wordt 

hierin overleg en communicatie met de sector vormgegeven? 

  

6. Heeft de gemeente zicht op ontwikkelingen en innovaties die bijdragen aan een verbetering 

van preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten? Welke rol ziet het college hierbij 

voor zichzelf weggelegd? 

  

7. Onderschrijft het college het economische belang van de agrarische sector en wat gaat het 

college doen om de sector economisch sterk, duurzaam en veilig te maken? Wat is de visie 

van het college op schaalvergroting in de veehouderij het verschijnsel van megastallen in het 

bijzonder? 

 

In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

Marrik van Rozendaal 

D66 Meierijstad 


