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DATUM 12-4-2017 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Motie 86:  brief aan het Rijk in verband met financiering dierenambulances  

 

 

Op 12 december 2016 heeft mijn voorganger Bart Krol aan uw Staten toegezegd om namens  Gedeputeerde 

Staten middels een brief bij het Rijk te pleiten voor een financiële bijdrage aan de Utrechtse dierenambulances. 

Naar aanleiding van een gesprek tussen een afvaardiging van 9 van de 11 Utrechtse dierenambulances en 

vertegenwoordigers van uw commissie in januari 2017 heeft de afvaardiging  toegezegd nog vóór de zomer een 

aangepaste vraag aan uw commissie voor te leggen. Dit is aanleiding om de brief aan het Rijk op te schorten tot 

na de bespreking over de aangepaste vraag.  

 

Hieronder in het kort  nog de voorgeschiedenis, de aanleiding en de reden voor deze opschorting.    

 

Naar aanleiding van motie 86 (PS 31 oktober 2016) is er bij de organisaties van dierenambulances die actief zijn 

op het grondgebied van de provincie Utrecht navraag gedaan over de financiële situatie. Op 9 december heeft 

gedeputeerde Krol Provinciale staten middels een memo geïnformeerd over de resultaten van deze vraag. 

De algemene conclusie was: 

 Financiële situatie bij transport van gewonde dieren is heel verschillend. Van geen probleem tot een 
zorgwekkend (dreigend) financieel tekort. 

 Verschillende organisaties geven niet alleen de tekorten t.a.v. de dierenambulance op maar kaarten ook 
de tekorten bij de opvangcentra aan.  

 Diverse dierenambulances geven aan dat er sterke versnippering is en dat er behoefte is aan meer 
afstemming. 

 Sommige dierenambulances geven aan dat er behoefte bestaat aan afstemming in de hele keten, 
waarbij transport en opvang in samenhang bekeken worden en ook de inzet van dierenartsen hierbij 
betrokken wordt. 

 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 12 december 2016 is er vervolgens een motie ingediend 

(Motie 128) waarbij Gedeputeerde staten werd verzocht om in lijn met de Rijksbevoegdheid voor het afgeven van 

ontheffingen voor dierenambulances, middels een brief bij het Rijk te pleiten voor een financiële bijdrage aan de 

Utrechtse dierenambulances. Na een toezegging van de heer Krol van vergelijkbare strekking, hebben de 

indieners deze motie ingetrokken.  

 

In de reactie op de vraag naar de financiële situatie van de Utrechtse dierenambulances hebben twee 

organisaties expliciet verzocht om een overleg met de indieners van motie 86 (31 oktober 2016). De Statengriffie 

heeft hiertoe een woordvoerdersoverleg belegd waarbij de gezamenlijke dierenambulances zijn uitgenodigd. Dit 

overleg heeft plaatsgevonden op 23 januari 2017.Tijdens dit overleg bleek dat het verzoek van de 

dierenambulances aanscherping behoefde. Er werd sterk de nadruk gelegd op een beschouwing van de gehele 

keten van moment van melding van een dier in nood, tot transport en opvang en inclusief de inzet van 

diergeneeskundige hulp. Afgesproken is dat de gezamenlijke dierenambulances vóór de zomer van 2017 een 

nieuw en helder afgebakend verzoek aan Provinciale Staten zullen richten. 

 

Het opstellen van de toegezegde  brief aan het Rijk is dan ook in overleg met de Statengriffie opgeschort in 

afwachting van de uitkomsten van het overleg met de gezamenlijke dierenambulances. Het is immers heel wel 

mogelijk dat de inhoud en strekking van een dergelijke brief op basis van nieuwe inzichten aanpassing vergt. 


