
 

 

 

MEMORANDUM 

 

DATUM 18-11-2016 

AAN 
Provinciale Staten (leden commissie RGW, vergadering 21 november 
2016) 

VAN Gedeputeerde Bart Krol 

DOORKIESNUMMER 030-2583297 

ONDERWERP Termijnkalender stand van zaken: Motie 86 Dierenambulances   

 
Bij de behandeling van de Begroting 2017 op 31 oktober jl. heeft u motie 86 aanvaard. Op de 
termijnagenda geeft u aan dat u op 21 november  2016 antwoord wil hebben op de volgende vragen: 
 

 ln kaart te brengen welke financiële tekorten er zijn bij bestaande stichtingen met dierenambulances 
voor noodhulp aan en vervoer van zieke en gewonde, in het wild levende dieren in de provincie Utrecht; 

 

 Voorafgaand aan de bespreking van de Wet Natuurbescherming, PS te informeren over de tekorten bij 
dierenambulances, zodat PS in staat zullen zijn aan een eventuele provinciale verantwoordelijkheid 
invulling te geven 

 
Op dit moment kan ik nog niet volledig aan uw verzoek voldoen, maar als tussentijdse rapportage kan het 
volgende gemeld worden:  

 
1. Organisatie van transport zieke en gewonde dieren in Utrecht 

 

Bij de uitvoering van de beleidsimpuls dierenwelzijn is in 2011 (rapportage aan PS voorjaar 2012) geconstateerd 

dat er grote diversiteit bestaat bij het transport en opvang van gewonde en zieke dieren. Die diversiteit met 

betrekking tot transport blijkt er nog steeds te zijn. Via de website van de ‘Dierenambulance Utrecht’ kan per 

gemeente achterhaald worden welke dierenambulancestichtingen actief zijn in de verschillende gebieden. De 

volgende dierenambulances verzorgen het vervoer van zieke en gewonde huisdieren en wilde dieren in de 

provincie Utrecht: 

Dierenambulance De Ronde Venen / Amstelland (Abcoude, Ronde Venen)  

Dierenambulance Eemland [Stichting DierenZorg Eemland] (Baarn, Soest) 
Dierenambulance Vianen en omstreken (Vianen) 

Dierenamabulance IJsselstein [onderdeel van Stichting Huisdieren vervoer Service] (Lopik, IJsselstein) 

Stichting Dierenambulance Amersfoort e.o. (Amersfoort, Leusden) 
Stichting Dierenambulance De Heuvelrug (Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede) 
Stichting Dierenambulance Gelderse Vallei (Veenendaal) 
Stichting Dierenambulance Nederrijn (Rhenen) 

Stichting Dierenambulance Utrecht (De Bilt, Maarssen, Utrecht, Zeist) 

Stichting Dierenhulpverlening Woerden (Oudewater, Montfoort, Nieuwegein, Woerden)  

Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o. (Renswoude, Woudenberg) 

 

2. Financiering van transport zieke en gewonde dieren in Utrecht 
Het is duidelijk dat de dierenambulances gefinancierd worden uit financiële bijdragen van gemeentes en door 

giften en donateurs. Ook speelt de Dierenbescherming een rol bij het beschikbaar stellen van materialen of 

financiën. Fondsenwerving gebeurt via eigen websites, maar ook wel door gerichte acties. Mogelijk rijden er ook 

dierenambulances van de Stichting Dierenlot in de provincie Utrecht.  

Het in beeld brengen van de tekorten bij de dierenambulances in Utrecht is nog niet gerealiseerd. Daartoe zullen 

de diverse actoren nog bevraagd worden. 

 

3. Wettelijke bevoegdheid transport zieke en gewonden dieren 
De provincie heeft geen bevoegdheid met betrekking tot het transport van zieke en gewonde dieren. Waar die er 

wel is voor wat betreft de verantwoordelijkheid ten aanzien van de in het wild levende dieren, geldt in de eerste 

plaats de zorgplicht van alle burgers.   

In het Besluit natuurbescherming van 11 oktober 2016 is, gelet op het provinciegrensoverschrijdende karakter,  

opgenomen dat de bevoegdheid ten aanzien van de ontheffingverlening  voor het vervoeren van zieke of 

gewonde dieren in een dierenambulance, ligt bij de Minister van Economische Zaken (artikel 1 lid 4 onder a).  


