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Onderwerp

Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen
Datum

10 oktober 2018
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Otters-Bruijnen,

C2232755/4415526
Uw kenmerk

Bij brief van 14 september 2018, ingekomen op 14 september 2018, heeft u
namens de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.H.M. (Martien) Mols

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 27 15

1. Bent u nog steeds van mening dat er wilde zwijnen in Brabant mogen zijn, of
deelt u de mening van de VVD dat we zouden moeten handhaven op de
nulstand?

Email

Antwoord: Uitgangspunt is dat het wild zwijn een beschermde inheemse
diersoort is. De EU heeft bepaald dat er een gunstige staat van instandhouding
moet worden gewaarborgd. Het Rijk heeft die verplichting destijds ingevuld door
het aanwijzen van gebieden in Gelderland (Veluwe) en Limburg (Meinweg)
waar de zwijnen kunnen leven.
Búiten deze gebieden, en dus ook in Noord-Brabant, gelden er géén
instandhoudingsverplichtingen. Met andere woorden: in deze gebieden hóeven
geen wilde zwijnen te zijn (nul) om te kunnen voldoen aan de
instandhoudingsverplichting. Hiervoor is ooit, jaren geleden, de misleidende term
‘nulstandsbeleid’ bedacht, die niets meer en minder betekent dan dat
wildzwijnpopulaties búiten de aangewezen leefgebieden kunnen worden
bejaagd. Dit om het risico op de introductie en verspreiding van
aangifteplichtige dierziekten, te verkleinen, schade aan landbouwgewassen te
verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten.
Sinds 2002 zijn de provincies verantwoordelijk voor het faunabeleid en dus ook
voor het bepalen van de kaders ten aanzien van het beheer van de wilde
zwijnenstand.

-

De provincie Noord-Brabant onderkent dat (een groeiende) wilde
zwijnenpopulatie risico’s met zich meebrengt en staat jachtaktehouders daarom
alle wettelijk mogelijke middelen en methoden toe om wilde zwijnen te bejagen.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

mmols@brabant.nl
Bijlage(n)

Datum

Dat betekent echter niét dat de wilde zwijnenpopulatie in Brabant tot op het
laatste exemplaar zou moeten worden uitgeroeid. Dit blijkt in de praktijk
onmogelijk en wordt bovendien niet door alle partijen wenselijk geacht.
Om die redenen ondersteunt de provincie regionale maatwerkoplossingen, die
enerzijds gericht zijn op een zo laag mogelijke zwijnenstand en anderzijds op
het zoveel mogelijk beperken van de schade. Deze zogenaamde ‘nulschadeaanpak’ kan alleen als er in de regio een door alle partijen gedragen
‘gebiedsplan wild zwijn’ is vastgesteld. Buiten deze gebieden is het uitgangspunt
nulstand. Dit is in lijn met onze wettelijke verantwoordelijkheden en
bevoegdheden, zoals ook is bevestigd door LNV.
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Al ruim voor de recente uitbraak van Afrikaanse varkenspest in België, hebben
wij aangegeven dat verbetering van de uitvoering, en zo nodig aanscherping
van het beleid, in de rede ligt. Wij willen daarom ook meewerken aan
initiatieven uit het veld, zoals de door de zwijnentafel Heeze-Leende
voorgestelde pilots. De Faunabeheereenheid werkt op ons verzoek nu versneld
een advies uit om hieraan op een goede manier invulling te kunnen geven.

2. Welke gevaren voor Brabant schuilen er in de uitbraak van de Afrikaanse
varkenspest?
Antwoord: De Afrikaanse varkenspest levert geen risico’s op voor de
gezondheid van mensen. Voor zowel wilde zwijnen als gehouden varkens is de
AVP echter zeer besmettelijk en in de meeste gevallen dodelijk. Behandeling is
niet mogelijk en een vaccin is er niet. Hier wordt wel hard aan gewerkt. Een
eventuele uitbraak van AVP binnen een varkenshouderij in Noord-Brabant kan
zeer grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben voor de sector.
De recente uitbraak in België betekent dat, naast het grote gebied in OostEuropa, er nu ook sprake is van een klein gebied in België waar het virus is
geconstateerd. Het risico dat het virus door menselijk handelen Brabant
binnenkomt, is daarmee toegenomen. Gelet op de beperkte omvang van het
gebied in België blijft de kans op besmetting vanuit Oost-Europa echter vele
malen groter. De kans op besmetting via onderlinge contacten tussen wilde
zwijnen wordt door deskundigen als zeer klein beoordeeld, gezien de afstand
tot het besmette gebied en de beperkte afstanden die wilde zwijnen afleggen.
Zie ook de brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer inzake AVP van
24 september 2018.

3. Een ‘’Gebiedsplan wilde zwijnen’’ biedt de mogelijkheid om vangkooien te
plaatsen. Is het correct dat er in de hele provincie slechts twee Gebiedsplannen
wilde zwijnen zijn?
Antwoord: Ja. Dit zijn de gebiedsplannen Heeze-Leende en Gemert-Bakel. Een
derde concept-gebiedsplan (Asten) is nog niet door alle partijen bekrachtigd.
Ook het gebied Zuidoost Kempen (Bergeijk en omgeving) is voornemens een
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gebiedsplan op te stellen.
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4. Klopt het dat niet alle stakeholders bereid zijn om hierin regionaal samen te
werken? Wat kunt u hier als provincie tegen doen?

C2232755/4415526

Antwoord: Nee, in de twee genoemde gebiedsplannen werken alle stakeholders
wel samen in een gebiedsgerichte aanpak. In Asten is de discussie daarover nog
niet afgerond.

5. Afgelopen zomer heeft u aangegeven mee te willen werken aan een pilot
waarbij drukjacht op wilde zwijnen in Zuidoost-Brabant wordt toegestaan. Hoe
staat het daarmee?
Antwoord: Het initiatief voor deze pilot ligt bij de zwijnentafel Heeze-Leende in
overleg met de FBE. Er is een werkgroep is gevormd om deze pilot verder uit te
werken.

6. Wat kan de provincie nog meer doen om de uitbraak van de Afrikaanse
varkenspest in Brabant te voorkomen?
Antwoord: De belangrijkste preventieve maatregel is het voorkomen dat mensen
(transporteurs, buitenlands bedrijfspersoneel, jagers, recreanten e.d.) het virus
meenemen (via kleding en schoeisel en/of vleesproducten) vanuit besmette
gebieden in Oost-Europa en nu dus ook vanuit België. De provincie draagt
hieraan bij door de communicatie hierop te richten. Voorts is het voor de
gehouden varkens van groot belang dat er geen rechtstreekse contacten kunnen
plaatsvinden met wilde zwijnen. Dit speelt met name bij bedrijven met
scharrelvarkens, bosvarkens e.d. Wij zullen dit aan de orde stellen in onze
contacten met de varkenssector.
De dag na het nieuws van de geconstateerde Afrikaanse varkenspest in België
hebben wij een projectteam samengesteld en is er overleg met LNV als
verantwoordelijk ministerie voor dierziekten.
Ook zijn wij in overleg met de producentenorganisatie varkenshouderij (POV),
met andere provincies, de Faunabeheereenheid (FBE) en de TBO’s (via het
Bestuurlijk overleg NNB).

7. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de nulstand te handhaven en
de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in onze provincie te voorkomen?
Antwoord: De Afrikaanse varkenspest is een ziekte die kan voorkomen bij wilde
zwijnen en bij gehouden varkens. Onderling en over en weer kan besmetting
plaatsvinden. Het grootste gevaar is besmetting via menselijk handelen. Ook
zonder wilde zwijnen is een uitbraak in de varkenshouderij mogelijk.
Hoewel de kans op besmetting en verspreiding via wilde zwijnen gering is, kan
deze kans verder worden verkleind door de dichtheid van de wilde
zwijnenpopulatie in Noord-Brabant te verlagen. Zoals aangegeven in het
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antwoord op vraag 1, willen wij inzetten op verbetering van de uitvoering, en
zo nodig aanscherping van het beleid.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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