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Kennisnemen van 

 

De stand van zaken aangaande: 
- De voortgang vogelgriep in Fryslân 
- De coördinerende rol van de VRF (incl. communicatie) 
- De drie ‘regionale’ aanbevelingen vanuit de werkgroep 
- Kosten verdeling. 

Inleiding 

 

Op 9 februari is  de Bestuurscommissie Veiligheid geïnformeerd 
over de stand van zaken aangaande de vogelgriep. Op dat moment 
was het beeld dat de vogelgriep dit voorjaar zou verdwijnen en 
mogelijk komend najaar opnieuw de kop zou opsteken. Helaas is 
de vogelgriep dit voorjaar niet verdwenen en blijft het virus zich 
verspreiden.  
 
Ter afronding van het overleg ’21 – ’22 wordt de voortgang en een 
aantal conclusies en (regionale) aanbevelingen met u gedeeld.    
 

Kernboodschap 

 

Conclusies overleg ’21 – ‘22: 
 
Op- en afschaling 
De multidisciplinaire overlegstructuur, met een regierol voor de 
VRF, heeft een ‘doorstart’ gemaakt. Hierdoor kan adequaat 
opgetreden worden tegen de gevolgen (effecten), vindt coördinatie 
en afstemming plaats over de gekozen werkwijze (ruimen, 
registratie, communicatie, inbreng specialistische kennis, effect 
zwemwaterkwaliteit, zoönose, gebruik plannen).  
 
Het virus manifesteerde zich in het verleden alleen in het (koudere) 
na- en voorjaar. Dit vraagt een meer permanente inzet van alle 
partners. Het overleg wordt daarom gecontinueerd.  
 



 
 

Op 24 juni ’22 heeft Natuurmonumenten (Nederland) een brief 
gericht aan de minister V&J en de voorzitter Veiligheidsberaad met 
het verzoek om een coördinerende en faciliterende rol in de aanpak 
tegen vogelgriep. De voorzitter van het Veiligheidsberaad heeft in 
een formele reactie laten weten dat de ondersteuning die wordt 
gevraagd geen verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio’s en 
het Veiligheidsberaad. Echter het staat individuele veiligheidsregio’s 
uiteraard vrij om hun eigen afweging te maken in het bieden van 
bepaalde vormen van ondersteuning.  
 
Aanbevelingen overleg najaar ’21 – voorjaar ‘22 
Er zijn een drietal aanbevelingen gedaan die bij verschillende 
betrokken partijen zijn belegd.  
 
1. Participeer in landelijk onderzoek hoe besmetting bij 

pluimveehouders buiten de deur te houden.  
 

➢ Bevorder de bio veiligheid door (proactief) het opstellen 
checklist voor pluimveehouders (‘bedrijfs’ APK). Dit initiatief 
is inmiddels opgestart vanuit LNV – LTO-branche. De 
uitkomst, resultaten kunnen worden afgewacht.  

  
2. Biedt ter voorkoming uitwisseling vogelgriep en humane 

griepvirus (zoönose - risico overdracht van dier op mens) de 
reguliere griepvaccinatie aan de risicocategorie 
(pluimveehouders, opvangcentra, buitendienstmedewerkers).  
 
➢ Vaccinatie kan bij de GGD middels de jaarlijks 

samengestelde griepvaccinatie. De (pluimvee) bedrijfstak 
(via LTO) kan dit doen dit als onderdeel van haar  
ARBO-beleid en kan dit aanvragen bij het RIVM. De 
medewerkers van buitendiensten (kleinere organisaties), 
dierenambulances, terreinbeheer organisaties wordt 
geadviseerd zich (werkgevers) jaarlijks te laten vaccineren. 

 
3. Het weren van (nieuwe of uitbreidingen van) pluimveebedrijven 

uit waterrijke gebieden. 
 
➢ Dit advies is voor kennisgeving aangenomen, gemeenten 

en Provincie zijn in deze bevoegd.  
 
Kosten 
Tijdens de in het voorjaar gevoerde overleggen heeft LNV 
geconcludeerd dat zij meer verantwoordelijkheid heeft bij de niet 
‘inrichting (bedrijf) - gebonden’ aanpak van de vogelgriep. Dit is 
ingegeven door een nieuwe EU verordening.  
 

In het overleg is er consensus over welke kosten bij LNV 
gedeclareerd kunnen worden. Hiervoor is een format opgesteld 
waarin de verschillende relevante kostenposten zijn opgenomen. 
(manuren, transport, beschermingsmiddelen, inzet vrijwilligers).  
 
Deze kosten zijn vervolgens in beeld gebracht en in het overleg van 
15 augustus is afgesproken LNV te verzoeken om de kosten die tot 
nu toe gemaakt zijn, 68.218 €, te vergoeden. Dit is een 
samenvoeging van de kosten van de betrokken organisaties.  
 

Consequenties Met de wetenschap dat vogelgriep mogelijk structureel aanwezig 
zal zijn, is het logisch dat de betrokken partijen in de 



 
 multidisciplinaire overlegstructuur de wijze van samenwerking en 

rollen bespreken.  
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