’s-Hertogenbosch, 19 mei 2020

Aan het College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC ’ s-Hertogenbosch

Betreft:
Covid19 bij nertsen

Geacht College,
D66 Brabant is enorm geschrokken door de brief van Minister Schouten over het onderzoek mbt
Covid-19 en nertsen. Nu het Ministerie constateert dat het zeer aannemelijk is dat er een besmetting
van dier op mens heeft plaatsgevonden wil D66 zo snel mogelijk alle voorzorgsmaatregelen treffen
ten behoeve van de gezondheid van de Brabanders.
Daarom stellen wij de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:
-

-

-

Welke bijdrage kan de provincie leveren om zo snel mogelijk alle nertsenhouders in Brabant
te screenen?
Het Ministerie benoemd boerderijkatten als specifiek aandachtspunt; deze dieren reizen zeer
waarschijnlijk van hun thuis ook naar omliggende bedrijven. Kan de provincie bij het
Ministerie vragen of ook omliggende bedrijven met andere diersoorten preventief
gecontroleerd kunnen worden op Covid-19 besmettingen? Is het College het met D66 eens
dat zowel mens als dier getest moet worden?
Welke mogelijkheden heeft het College van Gedeputeerde Staten (inclusief de CdK met diens
eigenstandige bevoegdheden) om extra preventieve maatregelen te nemen aanvullend op de
maatregelen die vanuit het Rijk worden genomen?
Kan het College boerderijen isoleren? Zoja, overweegt u deze maatregel?
Kan het College overgaan tot het ruimen van nertsenbedrijven? Zoja, overweegt u deze
maatregel?
Overweegt het College aanvullende maatregelen en zoja, welke? Zo niet, waarom niet?

Eerder drongen diverse partijen aan op nader onderzoek naar Covid-19 in onze provincie. U heeft
hierover zeer ruimhartige toezeggingen gedaan; waarvoor onze dank.
-

Bent u het met D66 eens dat de urgentie van het onderzoek, met deze laatste informatie,
verder is toegenomen? Welke stappen zet het College om het tempo van het onderzoek te
versnellen?

Alle vreselijke beelden over Q-koorts borrelen weer op; D66 wil geen tweede trauma voor de
Brabanders. Het is daarom van groot belang dat er, zowel door het Rijk als door de Provincie en
gemeenten, alle voorzorgsmaatregelen uit de kast gehaald worden. Gezondheid van de Brabanders
staat voor D66 op 1, 2 en 3. Wij mogen daarom geen enkele optie uitsluiten.
Wij zien uit naar uw spoedige beantwoording en wensen u sterkte bij het maken van ingewikkelde
keuzes in de komende periode.
Met vriendelijke groet,
Arend Meijer
D66

