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Geachte heer De Jonge,
Afgelopen weken zijn Covid 19 virus besmettingen geconstateerd op bedrijven in o.a.
Gemert-Bakel, waarbij naar alle waarschijnlijkheid sprake was van besmetting van dier
op mens. Hierover is terecht veel informatie en publiciteit geweest, maar dat heeft ook
geleid tot veel zorgen bij de inwoners van onze gemeente en de leden van de
gemeenteraad.
Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel een extra raadsvergadering
gehouden over de door u gemelde zoönose in een of meerdere van de nertsenstallen
binnen onze gemeente. In deze raadsvergadering is uitvoerig gedebatteerd over de
situatie, de beschikbare informatie en de bezorgdheid die leeft onder een grote groep
van onze inwoners.
De gemeente Gemert-Bakel heeft een grote nertsenpopulatie binnen de
gemeentegrenzen. In de zomermaanden zijn dat ongeveer 1 miljoen nertsen verdeeld
over zo’n 20 bedrijfslocaties. Op drie van deze locaties van één ondernemer is het
Covid19 virus door uw departement vastgesteld.
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De gemeenteraad van Gemert-Bakel spreekt haar waardering uit voor uw inzet en de
voortvarendheid waarmee u aan de slag bent gegaan. De gemeenteraad is alles
overwegende toch tot de conclusie gekomen dat de onzekerheid en zorgen over de
volksgezondheid niet zijn weggenomen. De gemeenteraad van Gemert-Bakel is
unaniem tot de conclusie gekomen dat het college van burgemeester en wethouders u
een brandbrief moet sturen.
Wij vragen u om uw bevoegdheid als minister te gebruiken om:
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Bij vastgestelde besmetting van het Covid19 virus op een nertsenbedrijf direct over
te gaan tot het ruimen van het bedrijf indien de volksgezondheid daar om vraagt ;
Onze gemeente een handelingsperspectief te geven indien een nertsenbedrijf
besmet is met corona voor rondzwervende boerderijkatten. De mogelijkheid te
bieden om het ophokken van katten en honden in een straal van 500 meter verplicht
te stellen;
De sector concrete maatregelen op te leggen waarmee de nertsenfokkerijen
afgesloten worden voor rondzwervende dieren;
Bij de besmette nertsenfokkerijen blijvend en intensief te testen en meten op de
aanwezigheid van het Covid19 virus in de lucht, zowel binnen als buiten de
bedrijven;
De bedrijven die geruimd moeten worden een reële financiële compensatie te
bieden en ondersteuning te bieden in de periode tot 1 januari 2024.
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De gemeenteraad van Gemert-Bakel realiseert zich dat dit geen lichtzinnige
maatregelen zijn, maar concludeert tegelijkertijd dat de aanhoudende onzekerheid over
de volksgezondheid bij onze inwoners en de verspreiding en wellicht reservoirrisico’s
van het Covid19 virus door nertsenfokkerijen in onze toch al zwaar getroffen regio
gestopt moeten worden.
Tot slot, wij weten dat u de zorgen op het gebied van volksgezondheid met ons deelt.
Wij herhalen dat wij graag zouden zien dat u gebruik wilt maken van uw bevoegdheden
om de veiligheid en gezondheid van onze inwoners en ondernemers te waarborgen in
deze voor onze regio toch al zware periode.
Wij vernemen graag uw reactie.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders,
de loco secretaris,
de burgemeester,

A. van de Voort (l.s.)

ing. M.S. van Veen

