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Besmetting van nertsen met corona, nertsenfokkerijen Deurne   

Datum 29 april 2020, 12 mei 2020 
Partij: Lokaal sterk, GroenLinks 
  
Bijlage: 21, 26 
Ingekomen brief griffie: 29 april 2020, 11 mei 2020 
Antwoord college  

 
 
21: besmetting van nertsen met corona 
 
Geachte leden van het college, 
 
Naar aanleiding van het artikel bij Omroep Brabant inzake de besmetting van nertsen met Corona heeft onze 
fractie een vraag aan u. 
Er wordt in het artikel de naam genoemd van voormalig hoofd infectiebestrijdingen  bij de GGD de heer Jos 
van de Sande. 
Hij zegt in dat artikel dat het erg toevallig is dat deze uitbraak in hetzelfde gebied plaats heeft als waar veel 
Q-koorts heerste en veel varkenspest. 
Hij vraagt om een snel onderzoek naar luchtvervuiling en Corona. 
Wij zijn geen wetenschappers maar maken ons wel zorgen om de gezondheid van de mensen die in deze 
gebieden wonen. Het is hemelsbreed niet erg ver van onze gemeentegrens en het raakt dus ook een hele 
hoop inwoners van Helmond.  
Daarom vragen wij u er mede op aan te dringen dat er snel een onderzoek gedaan wordt naar het verband 
tussen luchtvervuiling en o.a. Corona, zoals eerder ook al is gedaan door een aantal GGD’s en het RIVM en 
vragen u ons op de hoogte te houden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Fractie Lokaal sterk 
Anja Spierings 
Fractievoorzitter. 
 
 
26: nertsenfokkerijen Deurne 
 
Geachte leden van het college, 
 
Opnieuw is een corona besmetting vastgesteld bij 2 nertsenfokkerijen; ditmaal in Deurne. 
Met 4 verschillende besmettingen in korte tijd  lijkt een coronabesmetting bij nertsenfokkerijen geen incident 
meer. 
Aan de Rijntjesdijk in Deurne ligt ook een nertsenfokkerij. Deze nertsenfarm ligt ver weg van de bebouwing 
in Deurne, maar ligt vlakbij huizen op Helmonds grondgebied. In Helmond liggen woningen op ca 400 meter 
afstand van deze nertsenfokkerij en de afstand tot de aaneengesloten bebouwing bedraagt slechts ca 800 
meter. 
In het ED-artikel van zaterdag 9 mei wordt gemeld dat “het virus zich lijkt te verspreiden via fijnstof dat de 
stallen uitstoten”. 
Bij oostenwind is in de wijk Brouwhuis regelmatig de stank van de betreffende nertsenfarm te ruiken. Het is 
dan ook niet uit te sluiten dat bij oostenwind fijnstof van deze nertsenfarm zich over Brouwhuis verspreidt.  
Van de Q-koorts epidemie weten we waar te laat ingrijpen van de overheid toe kan leiden. 
Van het coronavirus en van de wijze van verspreiding is nog veel niet bekend; dat betekent dat je niet 
voorzichtig genoeg kunt zijn. 
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De nertsenfokkerijen waar tot nu toe corona geconstateerd is, liggen in het buitengebied en er  wonen 
slechts tientallen mensen in de nabijheid. De nertsenfokkerij aan de Rijntjesdijk ligt aan de rand van 
Helmond; binnen een straal van 1 km wonen honderden Helmonders en binnen een straal van anderhalve 
km wonen zelfs meer dan 5000 Helmonders. 
 Wij maken ons zorgen over de gezondheid van deze Helmonders mocht onverhoopt ook aan de Rijntjesdijk 
het coronavirus toeslaan. 
  
Daarom hebben wij de volgende vragen: 

1) Deelt het college onze zorgen? 

2) Is het college bereid om in overleg te treden met het Deurnese gemeentebestuur met als doel om tot 

een verscherpt toezicht op de betreffende nertsenfarm te komen? 

3) Is het college het met ons eens dat we te weinig weten van het verspreidingsrisico van het corona 

virus vanuit grote aantallen opeengepakte dieren? 

4) Is het college het met ons eens dat in geval van een coronabesmetting bij de nertsenfarm aan de 

Rijntjesdijk  maatregelen genomen dienen te worden om het risico voor de Helmondse bevolking te 

minimaliseren en is het college bereid om in voorkomend geval hier actief in te handelen?  

  

 
Namens de GroenLinks fractie, 
Bert van Sas 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van bovengenoemde brieven, delen wij u het volgende mede: 
 

1. Wij vragen u er mede op aan te dringen dat er snel een onderzoek gedaan wordt naar het verband 

tussen luchtvervuiling en o.a. corona, zoals eerder ook al is gedaan door een aantal GGD’s en het 

RIVM. 

Het ministerie van LNV heeft aangegeven dat het RIVM onderzoek gaat doen naar de mogelijke 

relatie tussen onder andere luchtkwaliteit, veehouderij en COVID-19. Op dit moment kunnen we nog 

geen uitspraken doen over een relatie tussen deze factoren. Het onderzoek van het RIVM moet daar 

meer duidelijkheid in geven. 

 

2. Wij vragen u ons op de hoogte te houden.  

Wanneer er ontwikkelingen zijn over bovengenoemd onderzoek, laten wij u dit weten. 

 

3. Deelt het college onze zorgen? 

Het college deelt uw zorgen hierover. 

 

4. Is het college bereid om in overleg te treden met het Deurnese gemeentebestuur met als doel om tot 

een verscherpt toezicht op de betreffende nertsenfarm te komen? 

De gemeente Deurne houdt de situatie nauwgezet in de gaten en overlegt met betrokken instanties 

over de vraag of verscherpt toezicht aan de orde is. Daarbij houdt de gemeente Deurne ons op de 

hoogte van de ontwikkelingen. Waar nodig zullen wij het gesprek met Deurne over deze kwestie 

uiteraard ook proactief aangaan. 

 

5. Is het college het met ons eens dat we te weinig weten van het verspreidingsrisico van het corona 

virus vanuit grote aantallen opeengepakte dieren? 

Er is hierover inderdaad nog weinig bekend. Op dit moment loopt een onderzoek naar de 

coronabesmetting op twee nertsenfarms in de regio. Met het onderzoek wordt kennis verzameld 

over hoe het coronavirus zich bij dieren gedraagt. Deze kennis kan ook van belang zijn om meer te 

weten te komen over de verspreiding van het virus tussen mensen. In de laatste berichtgeving van 

het ministerie van LNV (25 mei 2020) is aangegeven dat het aannemelijk is dat twee medewerkers 

besmet zijn door een nerts. Dit wordt nog nader geduid.  

 

6. Is het college het met ons eens dat in geval van een coronabesmetting bij de nertsenfarm aan de 

Rijntjesdijk maatregelen genomen dienen te worden om het risico voor de Helmondse bevolking te 

minimaliseren en is het college bereid om in voorkomend geval hier actief in te handelen?  

Het ministerie van LNV is zeer actief betrokken bij de situatie rondom de nertsenbedrijven. De 

informatie vanuit  het ministerie volgt elkaar snel op, onder andere via kamerbrieven van 19 mei 

2020 en 25 mei 2020. Voor de complete kamerbrieven verwijzen wij u graag naar de bijlagen. 

Belangrijke conclusie daarin is in ieder geval dat eind deze week de uitslagen van een veterinair 

epidemiologisch onderzoek bekend worden, die worden uitgevoerd op de drie locaties van de eerste 

twee besmette nertsenbedrijven. Op basis van de resultaten kunnen veterinaire experts een 

inschatting geven of CoV-2 op de nertsenbedrijven op afzienbare tijd zal uitdoven of niet. Op basis 

van deze inschatting kunnen experts op het gebied van de humane gezondheid, aangevuld met 

veterinaire expertise, beoordelen wat het risico is van de besmette nertsenbedrijven voor de 

volksgezondheid. Aan de hand van dit advies zal het ministerie de maatregelen bepalen, die nodig 

zijn om dit risico af te wenden. Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden 

overwogen.  
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De verantwoordelijkheid voor de maatregelen ligt ook in het geval van de Rijntjesdijk bij het 
ministerie van LNV, waarbij de gemeente Deurne ons goed op de hoogte houdt van de 
ontwikkelingen en wij deze ook zelf op de voet blijven volgen. 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 
 


