
Geachte dames en heren, 

 

Hierbij nog een reactie van de initiatiefnemers rond mw. Van der Tonnekreek op het eerder 

gestuurde bericht van dhr. Schoenmakers. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ruud Poort 

 

 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Caroline vandertonnekreek <caroline_vandertonnekreek@hotmail.com> 

Datum: 25 oktober 2017 om 18:13:51 CEST 

Aan: "Poort, Ruud" <Ruud.Poort@provincie-utrecht.nl> 

Kopie: "marjolein.schoe@gmail.com" <marjolein.schoe@gmail.com>, Marije Smeenk 

<marije.smeenk@dierenbescherming.nl>, "'Keller, Hiltje'" <hiltje.keller@provincie-

utrecht.nl>, "partij.voor.de.dieren@provincie-utrecht.nl" <partij.voor.de.dieren@provincie-

utrecht.nl>, "kees.vanzandvliet@dierenbescherming.nl" 

<kees.vanzandvliet@dierenbescherming.nl> 

Onderwerp: Antw.: dierenambulances onjuiste stand van zaken 

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1677961/ 

 

Beste heer Poort, 
  
Hartelijk dank dat u ons attendeert op de reactie van de heer Schoenmakers van 
dierenambulance (hierna: DA) IJsselstein. Wij betreuren dat het bericht van RTV Utrecht bij 
hen heeft geleid tot een verkeerd beeld van ons en het initiatief. Het is geen initiatief meer 
van 3 organisaties, maar wordt inmiddels gedragen door 10 deelnemende partijen. 
Vooruitlopend op het inspraakmoment, maken wij graag van de gelegenheid gebruik om 
alvast een toelichting te geven. 
  
Initiatief 1: DA Woudenberg en DA Nederrijn 

Dit is opgestart door de heer Mauritz (DA Nederrijn) en de heer Doest (DA Woudenberg). 
Hiertoe zijn twee bijeenkomsten georganiseerd waarvoor dierenambulances en diverse 
opvangcentra in de provincie een uitnodiging hebben gehad. Het concrete plan waaraan de 
heer Schoenmaker refereert was in onze ogen te breed en onvoldoende uitgewerkt. Het 
omvatte naast wilde dieren ook gezelschapsdieren, wat buiten de bevoegdheid van de 
provincie Utrecht valt. Omdat we het op dit punt niet eens konden worden en vanwege de 
moeizame communicatie met de initiatiefnemers, hebben wij uiteindelijk besloten ons niet bij 
hun initiatief aan te sluiten. 
  
Initiatief 2: DA De Heuvelrug, DA Utrecht en Dierenbescherming Regio Noordwest 
Dit nam niet weg dat wij wel degelijk de noodzaak voor financiële steun en voldoende 
opvangcapaciteit onderschrijven. Wij hebben daarop contact gezocht met Dierenbescherming 
Regio Noordwest. Zij hadden ook interesse, maar waren niet uitgenodigd voor het eerste 
initiatief. Gedrieën hebben wij de mogelijkheden verkend en zijn een eigen initiatief gestart, 
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in de veronderstelling dat er uiteindelijk twee rapporten aan de provincie zouden worden 
aangeboden. Ons doel is een dekkende hulpketen voor wilde dieren in de provincie Utrecht. 
Dit bereik je met elkaar. 
  
Tot onze verrassing besloten de heren Mauritz en Doest hun initiatief te staken door een 
gebrek aan draagvlak binnen de sector. Voor zover bij ons bekend had alleen DA IJsselstein 
zich bij hen aangesloten. Wij hebben vernomen dat de heer Doest inmiddels ook niet meer 
werkzaam is voor DA Woudenberg. 
  
In de tussentijd hebben wij gedrieën een rapport uitgewerkt en hierover met enkele collega-
dierenambulances contact gezocht. Zij bleken geïnteresseerd. Het rapport is vervolgens 
gelijktijdig aan de provincie en aan alle ketenpartners in de regio gestuurd. Wij hebben aan 
hen gevraagd of zij ons initiatief willen steunen. DA IJsselstein, DA Woudenberg en DA 
Nederrijn hebben deze uitnodiging ook gehad. Van DA IJsselstein ontvingen wij bericht dat zij 
niet willen deelnemen en van DA Nederrijn ontvingen wij helaas geen reactie. We zijn heel blij 
dat DA Woudenberg ons wél haar steun heeft toegezegd. 
  
Op dit moment steunen de volgende organisaties het initiatief: 
  

Naam organisatie Werkzaamheden die zij voor wilde dieren 
verrichten 

1.       Dierenambulance Amersfoort e.o. Noodhulp en vervoer 
2.       Dierenambulance De Heuvelrug Noodhulp en vervoer 
3.       Dierenambulance Utrecht e.o. Noodhulp en vervoer 
4.       Dierenambulance Vianen e.o. Noodhulp en vervoer 
5.       Dierenambulance Woudenberg e.o. Noodhulp en vervoer 
6.       Dierenbescherming Regio Noordwest Beleidsmatige rol, geen structurele 

uitvoerende rol in de hulpketen 

7.       Dierenhulpverlening Woerden Noodhulp en vervoer 
8.       Dierenzorg Eemland Noodhulp en vervoer, opvang 

9.       Vogelopvang Utrecht Opvang 

10.   Zoogdierwerkgroep Utrecht Opvang 

  
Dit zijn 10 van de 15 ketenpartners en 7 van de 12 dierenambulances in de provincie Utrecht. 
Gezamenlijk bedienen de 7 deelnemende dierenambulances 81,2 % van alle inwoners van de 
provincie Utrecht. 
  
We zijn heel blij dat de sector ons initiatief zo massaal haar steun toezegt. Het idee dat wij uit 
eigenbelang handelen, wordt hiermee dan ook ontkracht. Gezamenlijk maken we ons sterk 
voor een dekkende hulpketen voor wilde dieren. Dit bereiken we alleen door samenwerking. 
  
Wij betreuren het dat DA IJsselstein niet achter onze aanpak staat, via de media een verkeerd 
beeld van ons en dit initiatief heeft gekregen en zich genoodzaakt heeft gevoeld om dit op 
deze wijze aan u kenbaar te maken. Hopelijk heeft dit bericht een deel van  uw zorgen en 
vragen weg kunnen nemen. Aankomende maandagavond zullen wij dit in de presentatie ook 



nog nader toelichten. Natuurlijk zijn wij dan ook bereid om de resterende vragen te 
beantwoorden. Wij gaan graag met de partijen in gesprek. 
  
Met vriendelijke groet, 
Caroline van der Tonnekreek (06 1069 5676; caroline.vandertonnekreek@hotmail.com) 
Namens DA De Heuvelrug 
  
Marjolein Schoe (06 2370 9862; marjolein.schoe@gmail.com) 
Namens DA Utrecht 
  
Marije Smeenk 

Namens Dierenbescherming Regio Noordwest 
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