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Geachte heer of mevrouw,

Tot mij heeft zich gewend de Stichting Animal Rights gevestigd aan de Mierlostraat 13 te 

Arnhem met het verzoek om namens haar op te treden in de bovenvermelde kwestie.

Aan de Oude Baan-Oost 184 te Rosmalen is gevestigd de nertsenfokkerij Rios Mink B.V.. 

Animal Rights trekt zich het lot van de in de inrichting gehouden nertsen aan. De 

omstandigheden waarin deze dieren worden gehouden zijn erbarmelijk en in strijd met de Wet

dieren en het daarop gebaseerde Besluit houders van dieren, vandaar dit handhavingsverzoek.

Bijgevoegde foto's van de inrichting zijn genomen in augustus 2015. De ruimte waarin de 

nertsen worden gehouden zijn smerig en niet hygiënisch verantwoord, zie productie 1. In de 

inrichting ligt over de vloer en verblijfsruimten een tapijt van uitwerpselen. Het is duidelijk 

dat in de inrichting niet of nauwelijks schoon wordt gemaakt. De situatie is aldus in strijd met 

artikel 1.6 derde lid en artikel 1.7 onder d van het Besluit. Gewonde dieren worden in hun 

hokken aan hun lot overgelaten, zie productie 2. Dit is in strijd met artikel 2.2. lid 8 Wet 

dieren en artikel 1.7 onder c van het Besluit. 

Wellicht ten overvloede maakt Animal Rights u er op attent dat de situatie bij Rios Mink B.V. 



wordt vermoedt oorzaak te zijn van een vliegenplaag in Rosmalen, zie productie 3. Ook de 

volksgezondheid is met andere woorden in gedrang

Animal Rights verzoekt u om handhavend op te treden tegen de hierboven vermelde 

misstanden en overtredingen bij Rios Mink B.V..

Hoogachtend,

mr. M. van Duijn
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Vliegenplagen Rosmalen niet opgelost, nertsenfarm Rios
Mink moet beter schoonmaken

ROSMALEN - De gemeente Den Bosch gaat het toezicht op een nertsenfarm in Rosmalen
verscherpen om een nieuwe vliegenplaag te voorkomen. Het bedrijf krijgt een dwangsom opgelegd
als er niet goed wordt schoongemaakt.

Tegelijkertijd benadrukt de gemeente dat het niet zeker is dat het bedrijf Rios Mink de veroorzaker is van de
vliegenplagen die Rosmalen de afgelopen jaren teisterden.

Géén garantie
De directie van het bedrijf aan de Oude Baan-Oost moet zich goed aan de hygiënevoorschriften houden om te
voorkomen dat vliegen zich kunnen ontwikkelen.

De gemeente laat weten dat  de verscherping van toezicht géén garantie biedt dat de problemen met vliegen
zijn opgelost. Controles bij het bedrijf hebben in het verleden weinig opgeleverd. Er waren namelijk weinig
vliegen.
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 In Rosmalen is elke zomer sprake van een vliegenlaag 
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01-03-2014  Dwangsom voor nertsenfarm

Vliegenoverlast 
Fotograaf: Onbekend 
Bron Foto: Thuis in het
Nieuws

Nertsenfarm Rios Mink BV aan
de Oude Baan in Rosmalen
heeft van de gemeente een
dwangsom opgelegd gekregen.
Uit 2 recente controles is
gebleken dat het bedrijf
overtredingen heeft begaan
door zich niet te houden aan de
naleving van de schoonmaak-
en hygi�nevoorschriften uit de
omgevingsvergunning. De
oplegging houdt in dat per
geconstateerde overtreding een
bedrag wordt opgelegd. Het

bedrijf kan hiertegen wel in beroep gaan. Eerder heeft het bedrijf al een zienswijze ingediend
tegen de maatregel om een dwangsom op te leggen. Het bedrijf wordt nu eenmaal in de 10 tot 14
dagen gecontroleerd door een toezichthouder. 

Het gaat dan om dezelfde voorschriften zoals genoemd in het voornemen (o.a. het voorkomen van
lekkage van leidingen en apparatuur, het verwijderen van op de grond gevallen mest- en
voedselresten, het waarborgen van een goede werking van de mestschuif). De reden van het
verscherpt toezicht is de jaarlijkse vliegenplaag in Rosmalen. Hoewel niet vaststaat dat het bedrijf
hiervan de oorzaak is, wil de gemeente wel voorkomen dat hier aanleiding toe ontstaat. Mocht
deze dwangsom niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunnen er zwaardere maatregelen
getroffen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het opleggen van een hogere dwangsom of
het toepassen van bestuursdwang. 
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