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Aan de Raad, 

Inleiding 

Zowel in Nederland als in een aantal andere Europese landen is bij wilde vogels hoog-pathogene 
vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld. Dit is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Daarom 
heeft staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken een ophok- en afschermplicht ingesteld voor 
alle bedrijven die vogels houden die bestemd zijn voor de productie van vlees en eieren. Ook in België, 
Luxemburg en in delen van Duitsland is een ophokplicht ingesteld. De maatregel is bedoeld om te 
voorkomen dat pluimveebedrijven in Nederland besmet raken. 

Aanvullende maatregelen 
Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de 
verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te 
beperken. Vanaf 14 november 2016 geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. 
Dit betekent dat de stallen niet door buitenstaanders bezocht mogen worden, met uitzondering van 
bijvoorbeeld een dierenarts. Daarnaast moeten kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobby
vogels er voor zorgen dat bezoekers niet in contact komen met de gehouden vogels. 
Verder heeft de staatssecretaris een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en 
watervogels. Ook geldt er een verbod op de jacht op watervogels en op jachtactiviteiten waarbij 
watervogels verstoord worden. 
De aanvullende maatregelen worden uit voorzorg genomen nadat pluimveebedrijven in Hongarije, 
Duitsland en Oostenrijk besmet zijn geraakt met het vogelgriepvirus H5N8. De getroffen landen hebben 
maatregelen genomen, zoals het ruimen van de vogels en de instelling van een vervoersverbod. Uit 
analyse van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is gebleken dat er geen risicovolle transporten 
vanuit deze regio's naar Nederland hebben plaatsgevonden. 

Rotterdam 
Bij een aantal watervogels in het recreatiepark Plaswijckpark in Rotterdam is het vogelgriep type H5N8 
vastgesteld. Deze vogels zijn inmiddels gedood. De andere vogels in dit park hebben tot nu toe geen 
verschijnselen van vogelgriep en worden binnen gehouden. De gezondheid van deze dieren wordt in de 
gaten gehouden. Het dierengedeelte is voor het publiek afgesloten. 

Veiligheidsregio 
Op vrijdag 11 november 2016 heeft de directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de 
heer N. van Mourik, ons een Q&A toegezonden waarin vragen en antwoorden worden geformuleerd 
betreffende de H5N8 vogelgriep. 



Hebben wij bedrijven waar een ophokplicht geldt? 
Gemeente Steenbergen kent een negental bedrijven waarvoor een ophokplicht geldt. Deze bedrijven zijn 
allemaal door ons aangeschreven en voor de houders van hobby-vogels wordt de Q&A op onze website 
geplaatst. 

Q&A 
Bij deze raadsmededeling hebben wij de Q&A, alsmede de Ministeriële regeling bijgevoegd. 

Hoogachtend, 
ter an wethouders van Steenbergen, burge 
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