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Onderwerp

Schriftelijke vragen van GroenLinks over het aantal wilde zwijnen en de risico’s
voor de volksgezondheid in Brabant

Datum

23 februari 2016
Ons kenmerk

C2185115/3922978
Uw kenmerk

-

Geachte heer Smeets,

Contactpersoon

W.J.C. (Wiel) Poelmans

Bij brief van 8 februari 2016, ingekomen op 8 februari 2016, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 680 84 27
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Is het College van GS bereid om het aantal wilde zwijnen te meten? De
huidige cijfers zijn gebaseerd op cijfers van het ‘afschot” en zijn ruwe
schattingen.

jpoelmans@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord:
Nee. Het is niet mogelijk de exacte aantallen te bepalen van een
populatie zwijnen. Het maken van betrouwbare schattingen op basis
van onderzoek is tijdrovend en kostbaar. Het heeft ook niet veel zin om
dit soort schattingen te maken omdat het aantal zwijnen jaarlijks sterk
beïnvloed wordt cq. fluctueert door afschot, migratie en
voedselbeschikbaarheid in de winter. De afschotcijfers geven gemiddeld
genomen een indicatie van de aantallen op basis waarvan een ruwe
schatting gemaakt kan worden.

2. De ‘geschatte populatie’ is nu 750 wilde zwijnen. Kunt u een prognose
opstellen voor de periode 2016-2030? Zo ja, dan zouden wij graag
deze prognose willen ontvangen.
Antwoord:
Nee. Zie antwoord bij vraag 1.

3. In verband met de risico’s voor de volksgezondheid wil de fractie van
GroenLinks een overzicht ontvangen van de uitgevoerde veterinaire

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

onderzoeken en de resultaten van deze onderzoeken. Kunt u ons een
overzicht toezenden?

Datum

23 februari 2016
Ons kenmerk

Antwoord:
Nee. Overzichten van veterinaire onderzoeken naar wilde zwijnen zijn
ons niet bekend. Wilde zwijnen vormen geen risico voor de
volksgezondheid. Ze kunnen dezelfde besmettelijke ziektes krijgen als
gehouden varkens, maar deze ziektes zijn niet, of niet direct
overdraagbaar van zwijnen of gehouden varkens naar mensen. Mensen
kunnen wel ziek worden van het eten van onvoldoende verhit, besmet
vlees van wilde zwijnen of gehouden varkens met bijvoorbeeld
Trichinellose of Salmonella. Geschoten wilde zwijnen uit Noord-Brabant
worden allemaal gescreend op de aanwezigheid van de meest
besmettelijke ziektes. Hieruit zijn geen verdachte gevallen naar boven
gekomen.
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