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Van: Caroline vandertonnekreek [mailto:caroline_vandertonnekreek@hotmail.com]  

Verzonden: maandag 9 oktober 2017 16:27 
Aan: Poort, Ruud 

CC: Hiltje Keller via LinkedIn; Partij voor de Dieren Utrecht; bestuur; John van Gameren; Marije 
Smeenk; Kees van Zandvliet; marjolein.schoe@gmail.com 

Onderwerp: Voorstel: Reactie Motie 86: rapport "Noodhulp aan wilde dieren in provincie Utrecht" 

 
Beste heer Poort, 
  
Hierbij bieden wij u onze reactie aan op Motie 86 van de Provinciale Staten. Dit rapport is 
voortgekomen uit een initiatief van Dierenambulance Utrechtse Heuvelrug, Dierenambulance Utrecht 
en Dierenbescherming Regio Noordwest. Wij zouden deze graag mondeling toelichten op de 
vergadering Commissie Ruimte, Groen en Water van maandag 23 oktober 2017. Hopelijk biedt de 
agenda hiervoor ruimte. 
  
Totstandkoming 
Zoals u hebt gemerkt is het lastig gebleken om alle dierenambulances op één lijn te krijgen. Elke 
dierenambulance is een zelfstandig opererende stichting met een eigen werkgebied waarvoor een 
eigen werkwijze is ontwikkeld. Dit betekent dat zij tegen verschillende problemen aanlopen. Het 
eerste initiatief is op deze verschillen helaas gestrand. 
  
Er is echter wel degelijk noodzaak voor een dekkende dierenhulpketen in de provincie Utrecht. De 
conclusie uit het eerste initiatief betrof een structureel tekort aan opvang, gevolgd door financiële 
zorgen. Bovengenoemde twee dierenambulances hebben hierop contact gezocht met de 
Dierenbescherming. Gezamenlijk hebben wij een rapport opgesteld waarin wij de provincie 
informeren over dierenhulp aan wilde dieren binnen de provinciegrenzen, lichten wij de knelpunten in 
de keten toe en doen wij een voorstel om tot een oplossing te komen. 
  
Steun aan het initiatief 
Tijdens de totstandkoming van dit rapport hebben wij contact gehad met de grotere collega-
dierenambulances. Twee van hen hebben mondeling hun medewerking toegezegd, een ander is 
geïnteresseerd en ziet het rapport graag tegemoet. Hun gezamenlijk werkgebied beslaat zo’n 65% van 
de provincie.   
  
Het rapport wordt vandaag rondgestuurd aan de dierenambulances en opvangcentra in de provincie 
Utrecht. Zij worden gevraagd om het initiatief officieel te steunen. Wij vragen hen voor 23 oktober te 
reageren, zodat wij voor de vergadering duidelijk hebben hoe breed het initiatief wordt gedragen. 
 
Indien er nu of voorafgaande aan de vergadering van 23 oktober a.s. vragen zijn, aarzelt u dan niet 
met ons contact op te nemen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Caroline van der Tonnekreek (06-1069 5676) 
Namens Dierenambulance Utrechtse Heuvelrug 
  
Marjolein Schoe (06-2370 9862)  
Namens Dierenambulance Utrecht 
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