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Beantwoording statenvragen PvdD vuurwerk en vogelgriep

Geachte mevrouw Kost,
Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij
voor de Dieren over het verhoogd risico op vogelgriep door vuurwerk zoals ingediend op 21
december 2016. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden op deze vragen
vastgesteld op 7 februari 2017.
Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitterj

mr. drs T. van der Wal
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PROVINCIE FLEVOLAND
Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de Partij voor de Dieren over het verhoogd
risico op vogelgriep door vuurwerk, ingediend op 21 december 2016, en de antwoorden daarop
van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 7 februari 2017 (2027343).

Vraag 1: Bent u bekend met het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Luchtmacht en
het KNMI over de massale verstoring van vogels in de Nieuwjaarsnacht? Acht u het mogelijk dat,
door verstoring van besmette vogels in de wateren rond Flevoland in die nacht, er extra risico is
dat bedrijven besmet raken met vogelgriep? Bent u het met ons eens dat gemeenten extra risico
nemen besmetting vogelgriep te veroorzaken door geen vuurwerkvrije zones langs de kusten in te
stellen? Heeft u de mogelijkheid daar iets aan te doen?
Antwoord: Ja. In het specifieke geval van Flevoland is het niet uit te sluiten, maar ook niet met
zekerheid te stellen, dat in de Nieuwjaarsnacht het besmettingsrisico voor vogelgriep verhoogd is
geweest.
Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om
verspreiding van vogelgriep te voorkomen. Voor zover wij weten heeft genoemd ministerie geen
aanvullende maatregelen met betrekking tot vuurwerk afsteken afgekondigd.
Vraag 2) Bent u ermee op de hoogte dat er vuurwerk afgestoken wordt op recreatieterreinen in
NNN gebieden, bij Natura2000 gebieden en zelfs binnen het vervoersbeperkingsgebied voor de
vogelgriep 3? Acht u het mogelijk dat, door verstoring door vuurwerk van vogels daar, er extra
risico is voor besmetting met vogelgriep? Heeft u de mogelijkheid daar iets tegen te doen?
Antwoord: Deze gevallen zijn ons niet bekend. Echter, ook hier geldt dat het Ministerie van
Economische Zaken verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om verspreiding van
vogelgriep te voorkomen.

