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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde naar aanleiding
van een artikel in De Telegraaf over het oprukken van muggen en gevaarlijke ziekten

Geachte heer Van Berkel,

ln uw brief d.d. 1 februari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over het oprukken
van gevaarlijke ziekten verspreidende muggen. Deze vragen beantwoorden wij als
volgt.

Vraaq 1

Op 29 januari 2015 stond een artikel "Mug met virus groeit hard in poldermoeras" in

De Telegraaf. ls dit artikel bij u bekend?

Antwoord I
Ja.

Vraao2
Zo ja, deelt u de ongerustheid van de deskundigen die in dit artikel verwoord worden?

Antwoord 2
Wij onderkennen dat door klimaatverandering en door toegenomen wereld-
handel en mobiliteit de kans op verspreiding van dergelijke ziekten toeneemt.
Volksgezondheid en diergezondheid zijn echter een rijks- en gemeentelijke

taak en op nationaal en gemeentelijk niveau moet bepaald worden waar de
grens ligt van maatschappelüke aanvaardbaarheid van deze rsico's.
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Vraaq 3
Vooral het West-Nijl virus, knokkelkoorts en het Afrikaanse paardenpestvirus be-
ginnen een dodelijke dreiging te worden voor mens en dier. Welke maatregelen
denkt het college te nemen om deze dreiging het hoofd te bieden?

Antwoord 3
Zie antwoord op vraag 2. Verder hebben wij het onderwerp ook onder de
aandacht van de GGD Drenthe gebracht met de vraag of er aanvullende
voorlichting en/of richtlijnen voor inwoners nodig zijn, vergelijkbaar met de
informatie over teken en tijgermuggen.

Vraaq 4
Minstens negen muggensoorten in ons land kunnen dragers worden van het West-
Nijlvirus, tenruijl de knokkelkoorts "meekomt" met de gestreepte tijgermug die naar het
Noorden oprukt vanuit het Middellandse Zeegebied. Dat kan alleen nog maar erger
worden door de klimaatverandering, die het college zo vaak gebruikt als argument
voor wateropslaggebieden en natuurlijk de vernatting van grote delen van Drenthe. ls
het college met ons van mening dat alleen al daarom de verdere verhoging van het
waterpeil en dus de vernatting in Drenthe moet worden tegen gegaan?

Antwoord 4
Nee.

Vraaq 5
Zo nee: ls deze informatie voor het college aanleiding om het ingezette vernattings-
proces van Drenthe te herbezien? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5
Nee. Zoals professor S/oef rn De Telegraaf al meldt, is er geen (weinig) on-
derzoek gedaan in hoeverre vernatting daadwerkelijk leidt tot meer muggen.
WImonitoren de muggen srnds 2007 in de Onlanden. De resultaten laten
geen toename van muggen zien die is te relateren aan de herinrichting van
het gebied. De muggenaantallen worden volgens het onderzoek bepaald door
de heerse nde weersomstand igheden. Onderzoek van profe ssor Verdonschot,
WUR/Alterra rapport 1856 uit 2009 (Verkenning van de steekmuggen en
knuttenproblematiek bij klimaatverandering en vernatting) geeft aan dat ook
zonder natuurontwikkeling de kans op meer muggen in laag Nederland zal
toenemen. Ziekten komen ons land binnen door toegenomen reislust van
mensen en (wereld)handel in dieren. Daar gaan wij om economische redenen
ook geen halt aan toeroepen. Het informatieblad over de Tljgermug van de
Voedsel- en Warenautoriteit meldt het volgende over broedplaatsen: "Exo-

tische muggen leggen eitjes in kleine, kunstmatige bakjes met stilstaand
water. Denk hierbij aan gebruikte banden, vaasT'es, emmertjes, bloempotten,
(riool)putten en regentonnen. Grotere wateroppervlakten zoals sloten, ka-
nalen, p/assen en vijvers zijn géén gesch¡kte broedplaatsen."
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Hieruit blijkt dat het tegengaan van overlast door muggen of door hen over-
draagbare ziekten voor een belangrijk deel gezocht moet worden in het
nemen van maatregelen op (woon)eruen en tuinen, door potentiële broed-
plaatsen van muggen zo veel mogelijk te verwijderen.
Bovendien bieden herstelde ecosystemen ook plaats aan natuurlijke vijanden
van muggen en knutten (vogels, kikkers enz.), waardoor het optreden van
muggenpieken wordt geremd.

Vraaq 6

Over de Tijgermug zijn naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant door de PW
in de Tweede Kamer vragen gesteld. Deze Tijgermug zou het land binnenkomen via
een plantje (Lucky Bamboe) uit China en via oude vrachtwagenbanden. De RIVM
spreekt dit tegen maar muggenexpert Bart Knols (Wageningen) bevestigt de juistheid
van dit bericht. ls deze mug al gesignaleerd in Drenthe?

Antwoord 6
Ja, in Assen bij een bandenhandel in augustus 2013 en juni 2014. Deze zijn
effectief bestreden.

YraaoT
Vanuit de "Paardenwereld" is gedeputeerde Munniksma onlangs een rapport aange-
reikt waarin onder andere de KNHS haar bezorgdheid uit op dit terrein . Zijvrezen dal
de Afrikaanse paardenpest grote emotionele en economische schade zalveroorza-
ken. Welke stappen gaat het college op dit terrein ondernemen?

Antwoord 7

Zie de antwoorden op de vragen 2 en 3.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris

wa.coll

+--



 
 
 
 

Schriftelijke vraag (artikel 41) aan Gedeputeerde Staten 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
Dhr. J.Tichelaar, 
Postbus 122, 
9400 AC Assen 

Eelde, 1 februari 2015 
 

Naar aanleiding van een artikel  over het oprukken van gevaarlijke ziekten verspreidende 
muggen met als kop “Mug met virus groet hard in poldermoeras” (telegraaf 29-1-2015) 
heeft de PVV in Drenthe de volgde vragen: 

1. Is dit artikel bij u bekend? 

2. Zo ja, deelt u de ongerustheid van de deskundigen die in dit artikel verwoord worden? 

3. Vooral het West-Nijlvirus, knokkelkoorts en het Afrikaanse paardenpestvirus beginnen een 
dodelijke dreiging te worden voor mens en dier. Welke maatregelen denkt het college te 
nemen om deze dreiging het hoofd te bieden? 

4. Minstens negen muggensoorten in ons land kunnen dragers worden van  het West-
Nijlvirus, terwijl de knokkelkoorts “mee komt” met de gestreepte tijgermug die naar het 
noorden oprukt vanuit het Middellandse Zeegebied. Dat kan alleen nog maar erger worden 
door de klimaatverandering, die het college zo vaak gebruikt als argument voor 
wateropslaggebieden en natuurlijk de vernatting van grote delen van Drenthe. Is het 
college met ons van mening dat alleen al daarom de verdere verhoging van het waterpeil 
en dus de vernatting in Drenthe moet worden tegen gegaan? 

5. Zo Nee: Is deze informatie voor het college aanleiding om het ingezette vernattings-proces 
van Drenthe te herbezien?  Zo Nee waarom niet? 

6. Over de Tijgermug zijn n.a.v. een artikel in de Volkskrant door de PVV in de Tweede Kamer 
vragen gesteld. Deze Tijgermug zou het land binnenkomen via een plantje (Lucky Bamboe) 
uit China en via oude vrachtwagenbanden. De RIVM spreekt dit tegen maar muggenexpert 
Bart Knols (wageningen) bevestigd de juistheid van dit bericht. Is deze mug al gesignaleerd 
in Drenthe? 

7. Vanuit de “Paarden wereld” is gedeputeerde Munniksma onlangs een rapport aangereikt 
waarin o.a. de KNHS haar bezorgdheid uit op dit terrein. Zij vrezen dat de Afrikaanse 
paardenpest grote emotionele en economische schade zal veroorzaken. Welke stappen 
gaat het college op dit terrein ondernemen? 

 
Namens de fractie van de PVV in Drenthe 

Ad van Berkel 


