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Betreft: vogelgriep in Albrandswaard

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Op 22 januari jl. is bij zieke vogels van een hobby-pluimveehouder in Albrandswaard het H5N6
vogelgriepvirus gevonden. Hierover hebben wij een memo van de GGD- Rotterdam-Rijnmond (GGDRR) en een kennisgeving van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvangen.
KERNBOODSCHAP

In Albrandswaard is een geval van het H5N6 vogelgriepvirus aangetroffen. De NVWA is
verantwoordelijk voor de bestrijding van vogelgriep en heeft in samenspraak met de houder de nodige
maatregelen genomen om besmetting en een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid te
voorkomen.
T OELICHTING
In Nederland komt het H5N6 vogelgriepvirus voor. Dit virus is besmettelijk voor vogels, infecties bij
mensen zijn met deze variant echter nooit vastgesteld. De GGD-RR geeft dan ook aan dat het
onwaarschijnlijk is dat mensen ziek worden van dit virus. Sinds december 2017 geldt in Nederland een
ophokplicht en een aantal hygiëne-eisen om verdere besmetting tegen te gaan.
In verband met de constatering van het virus bij enkele dieren bij de hobbyhouder in de gemeente zijn
alle vogels van de houder inmiddels gedood en geruimd en zijn verdere hygiënemaatregelen
genomen waaronder een beperkte toegang tot de locatie. De houder is van de maatregelen op de
hoogte gesteld door de NVWA.
Ook de GGD-RR onderhoudt contact met de houder. Om te zorgen dat er geen uitwisseling plaats kan
vinden tussen de vogelgriep en de seizoensgriep worden de hobbyhouder en zijn gezinsleden
gevaccineerd, en worden zij gedurende 10 dagen gemonitord op eventuele klachten.
Omdat het gaat om een hobbyhouder zonder publieksfunctie in een pluimvee-arm gebied wordt
verdere verspreiding van het virus in de gemeente door de GGD-RR minimaal geacht en zijn verdere
maatregelen niet nodig. Reden voor het NVWA om geen persbericht naar buiten te brengen.
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Wij zijn en blijven in gesprek met de GGD-RR en houden u op de hoogte van mogelijke verdere
ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de locosecretaris,
de burgemeester,

Dick Mol

drs. Hans-Christoph Wagner
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Edelachtbare Heer/Mevrouw,
In uw gemeente is een besmetting van Aviaire Influenza1 geconstateerd.
Overeenkomstig artikel 21 lid 2 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
(GWWD) heb ik u hiervan in kennis gesteld.
Ik heb de nodige maatregelen genomen om deze ziekte te bestrijden. Thans deel
ik u mede dat de besmetverklaring van het bedrijf is opgeheven.
In de bijlage treft u de brief aan die is verstuurd aan de betrokken
pluimveehouder.
Indien u nadere inlichtingen wenst dan verzoek ik u contact op te nemen met het
Incident en Crisiscentrum (NVIC) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
te Utrecht, telefoonnummer 088-2233773.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Voor deze,
Chief Veterinary Inspector van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

1 Onder Aviaire Influenza wordt hier bedoeld alle hoog en laag pathogene H5 en H7 varianten van het aviaire
influenza virus.
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Geachte mevrouw,
In vervolg op mijn brief van 22 januari 2018 met kenmerk NVWA/18/555, bericht
ik u het volgende.
Op 22 januari 2018 heb ik de vogels op uw locatie besmet verklaard na
vaststelling van Aviaire Influenza1.
Vanaf deze datum zijn er door mij maatregelen genomen teneinde de besmetting
te bestrijden en verspreiding tegen te gaan. Na onderzoek heb ik vastgesteld dat
uw locatie niet meer besmet is met Aviaire Influenza.
Besluit opheffing besmetverklaring

Gelet op bovenstaande en overeenkomstig artikel 24 van de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren deel ik u mee dat de besmetting met Aviaire Influenza op
uw locatie, Werkersdijk 25 te 3161BL Rhoon, per 9 februari 2018 is beëindigd.
Hiermee worden alle voor uw locatie geldende bestrijdingsmaatregelen
opgeheven.
De Burgemeester van de Gemeente waarin uw bedrijf is gelegen, stel ik in kennis
van het vorenstaande.
Ook de regionale GGD zal door mij worden geïnformeerd.
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze,
Chief Veterinary Inspector van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Drs. P.F. de Klerk

1 Onder Aviaire Influenza wordt hier bedoeld alle hoog en laag pathogene H5 en H7 varianten van het aviaire
influenza virus.

Datum

9 februari 2018

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na verzending van
deze beschikking een bezwaarschrift indienen.
Let op: doe dit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden.
Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar
m„A,ahp7waarenhprnen@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post
verzenden naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Jurid.sche Zaken,
team Bezwaar en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht.
Noem in het bezwaarschrift:
•
uw naam en adres;
•
.

de datum;
het kenmerk, zaaknummer van deze brief (deze gegevens vindt u in de

rechterkantlijn);
•
geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing.
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen, van een datum te voorzien en een
kopie van deze beschikking mee te sturen.
Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal stelt en een vertaling voor een goede
behandeling van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift
te zorgen.
Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nINhezwgarenberQgg,
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