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Beantwoording schriftelijke vragen PvdD over botulisme 

Geachte mevrouw De Wrede, 

Bij uw brief d.d. 6 juli 2015 zond u ons een vijftal vragen aangaande botulisme in 
verband met een hittegolf. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder 
aan. 

Vraag 1 
Bent u van mening dat de huidige en komende weersomstandigheden met de bij
behorende watertemperatuur, aanleiding geeft tot een verhoogd risico op versprei
ding van botulisme? 

Anwoord vraag 1 
Het is ons bekend dat warm weer met temperaturen boven de 25 graden celsius 
het risico op botulisme verhoogt. 

Vraag 2 
Bent u bereid om vanwege het warme weer de jacht op zomerganzen met directe 
ingang stil te leggen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord vraag 2 
Nee, wij zijn niet bereid om vanwege het warme weer de jacht op zomerganzen 
met directe ingang stil te leggen, om de volgende redenen: 
- De lange termijn weersverwachting geeft hiertoe geen aanleiding. 
- Er is op dit moment geen sprake van een uitbraak van botulisme. 
- Botulisme komt van nature met name voor in de omgeving van watervogels en 
kan bij watervogels leiden tot massale sterfte als de buitentemperatuur enige tijd 
boven de 25 graden celsius komt. Kadavers van watervogels die aan 
botulisme zijn gestorven, zorgen voor verdere verspreiding onder watervogels. 
Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. Bij schadebestrijding kunnen er incidenteel 
ook geschoten ganzen in het water terechtkomen, maar dit zal van weinig invloed 
zijn op dit proces, te meer daar deze geschoten ganzen ook niet besmet hoeven 
te zijn met botulisme. 

- Bij overige dieren, zoals rundvee komt incidenteel een uitbraak voor op een 
agrarisch bedrijf. De besmettingsweg is dan een andere, nl. veelal besmet 
kuilvoer. 
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- Mensen kunnen alleen ziek worden na het eten van besmet voedsel waarin de 
bacterie voorkomt. 

Vraag 3 
Is er overleg geweest met het Faunafonds, de WBE's en/ of andere instanties zo
als bijvoorbeeld de Vogelbescherming over het gevaar van botulisme? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wat wat daarvan de uitkomst? 

Anwoord vraag 3 
Nee, wij hebben tot nu geen aanleiding gezien tot overleg met deze instanties. Zie 
verder het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4 
Bent u bereid om alsnog in het FBP 2014-2019, het ganzenakkoord en de beleids
notitie Flora- en faunawet aanvullende paragrafen op te laten nemen over extra 
maatregelen bij hitte? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord vraag 4. 
Nee, hiertoe zijn wij geen aanleiding. Wij zijn wettelijk bevoegd tot het sluiten van 
de jacht bij bijzondere weersomstandigheden en kunnen ook het gebruik van ont
heffingen tot nader order opschorten, mocht dit noodzakelijk zijn. Verder hebben 
wij de mogelijkheid het opzettelijk verontrusten van bepaalde dieren als bedoeld in 
de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen tijdelijk te verbieden. 

Vraag 5 
Indien u vraag 1 met een nee beantwoordt, kunt u dit toelichten? 

Antwoord vraag 5 
Zie het antwoord op vraag 1. 

Hoogachtend, 
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