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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
Partij voor de 
Dieren 

1 Is deze roadmap ook voor de provincie Utrecht van toepassing?  
 

De roadmap richt zich uitsluitend op preventie en introductie van Afrikaanse 
Varkenspest (AVP). De bestrijding van AVP is geen onderdeel van deze 
roadmap. In Utrecht is een 0 tolerantie  voor wilde zwijnen. Het 
faunabeheersplan geeft hier invulling aan. De roadmap is om die reden dan ook 
opgesteld samen met provincies waar wilde zwijnen wel voorkomen (Noord-
Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. 

 2 We zien dat in de roadmap vooral wordt ingezet op jacht 
(beheer). Aandacht voor de risico’s van het in de hand werken 
van de verspreiding van het virus door de jacht lijkt te ontbreken. 
Erkent het college deze risico’s wel? Zo ja, wat betekent dat voor 
de toepassing van de roadmap in onze provincie?  
 

Zie antwoord 1. Dit is voor Utrecht niet van toepassing. Uiteraard wordt vanuit 
Utrecht over dit onderwerp contact onderhouden met genoemde provincies. 

 3 Is GS het met ons eens dat de intensieve veehouderij (grote 
concentratie dieren) grote risico’s met zich meebrengt m.b.t. dit 
soort dierziekten? En dat het huidige veehouderijsysteem - 
waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie 
voorop staat – dierziekten juist in de hand werkt? 

Dit onderwerp wordt op landelijk niveau bezien voor ziekten en diergroepen 
waar dit aan de orde is. Passende maatregelen worden als nodig genomen (zie 
ook het ‘geitenmoratorium’. Om ziektenkiemen van welke aard ook buiten de 
deurf te houden nemen veehouderijen uitgebreid hygienemaatregelen in acht.  

 4 Ter bescherming van dieren in het wild én dieren in de 
veehouderij zou het daarom beter zijn om een einde te maken 
aan de bio-industrie. Dat zou het risico voor de wilde zwijnen om 
besmet te raken met het pestvirus verkleinen? Hoe kijkt GS hier 
tegenaan? Voorts zijn wij van mening voorzitter, dat wilde zwijnen 
welkom zijn in de provincie Utrecht. 

Bespreking en discussie over diverse vormen van veehouderij wordt op landelijk 
niveau gevoerd. Dit ook in relatie tot duurzame landbouw waar het ministerie 
van LNV een aantal inititatieven voor heeft uitgezet. 

 

 


