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Samenvatting 
Per 1 januari 2017 vervangt de Wet natuurbescherming (Wnb) de Flora- en faunawet. Hierbij is het 
bevoegd gezag gedecentraliseerd naar de provincies en zijn zij o.a. verantwoordelijk geworden voor 
de inheems beschermde diersoorten (natuurdieren). Dierenambulances opereren in dit werkveld, 
omdat zij zieke, gewonde of overleden natuurdieren naar inheemse opvangcentra transporteren. 
Hiermee geven zij invulling aan de zorgplicht. In aanloop naar de inwerkingtreding van de Wnb is door 
Provinciale Staten in Utrecht een motie (motie 86) ingediend over de financiële status van 
dierenambulances, het tekort aan opvangcentra voor natuurdieren en de wens voor afstemming in de 
dierenhulpketen. 9 van de 11 dierenambulances hebben hierover overleg gehad op 11 januari 2017, 
hetgeen heeft geleid tot een eerste versie van dit rapport, en een presentatie van de inhoud daarvan 
aan leden van provinciale staten van Utrecht tijdens een informele bijeenkomst op 23 januari 2017.  
De belangrijkste vraagpunten, discussiepunten, tips en aanbevelingen zijn verwerkt in een tweede 
versie en besproken op een bijeenkomst van dierenambulances en opvangcentra in de provincie 
Utrecht op 9 mei 2017. Dit uitkomst daarvan is onderliggend rapport, dat als startdocument wordt 
beschouwd voor het vervolgtraject.  
Aan de hand van dit rapport vind op dit moment een uitgebreid onderzoek plaats naar de (financiële) 
situatie van dierenambulances en opvangcentra in samenhang met de diverse opdrachtgevers, te 
weten gemeenten, provincie, dierenbescherming en burgers.  
 
1. Inleiding 
Dit document dient ertoe om de statenleden van de provincie Utrecht inzicht te geven in de 
samenhang en (financiële) verschillen van de werkzaamheden van dierenambulances binnen de 
provincie Utrecht. Zulks als gevolg van de invoering van de Wet natuurbescherming1 per 1 januari 
2017.  
 
Uitgaande van de uitgangspunten van motie 86 (d.d. 31 oktober 2016) van de Provinciale Staten van 
de provincie Utrecht, dat: 
 

 de provincie per 1 januari 2017 een grote verantwoordelijkheid heeft toebedeeld gekregen door 
de decentralisatie van natuurbeheer; 

 dieren in de visie van de provincie een eigen, intrinsieke waarde hebben en integraal onderdeel 
uitmaken van onze natuur; 

 afdelingen van de dierenambulances in de provincie Utrecht noodlijdend zijn door aflopende 
subsidies en beperkte gemeentelijke tegemoetkomingen; 

 
heeft de provincie, de dierenambulances die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht, verzocht 
inzicht te geven in hun financiële situatie. Door 9 van de 11 stichtingen Dierenambulance, die 
werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht, is gehoor gegeven aan dit verzoek. Een aantal 
dierenambulances heeft daarbij aangegeven behoefte te hebben aan nadere afstemming over de hele 
keten van dierennoodhulp, waaronder vervoer, opvang en eerste lijn medische verzorging.  
In de huidige situatie zijn de werkzaamheden van dierenambulances gericht op (nood)hulp aan alle 
dieren. In veel gevallen, maar niet alle, worden daarvoor alleen de werkzaamheden voor 
gezelschapsdieren vergoed voor zover er geen eigenaar bekend is. De “Nederlandse Vereniging Tot 
Bescherming Van Dieren”, verkort: Dierenbescherming, vormt een apart verhaal in dezen. Deze 
vereniging financiert eveneens een aantal dierenambulances. Voorts heeft deze vereniging in een 
enkel geval aangegeven, de financiering van dierenambulances voor zover deze niet tot de eigen 
organisatie behoren niet meer te zien als kerntaak en daarom t.z.t. te zullen stoppen met de 
financiering. 
  

                                                           
1
 De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 de Boswet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

Flora- en faunawet. 
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1.1. Aanleiding 
 
Historie 
Ruim 40 jaar geleden verscheen de eerste mobiele hulpverlener voor dieren met een daarvoor 
speciaal uitgeruste wagen. Het was de aanzet voor een inmiddels landelijk en Europees bekend beeld 
van hulpverlening aan dieren door dierenambulances. In de daarop volgende decennia kregen de 
werkzaamheden van de dierenambulances een steeds meer structureel karakter; wat ooit begon 
vanuit een ideëel en min of meer vrijblijvend initiatief: “dieren in nood helpen”, werd een - vaak op 
vrijwilligers gedreven - organisatie, die opereert binnen de kaders van vigerende wet- en regelgeving. 
Dierenambulances worden ingezet bij alle incidenten waar (huis)dieren bij betrokken zijn en zijn 24 
uur per dag, 7 dagen per week paraat. 
 
Dierenambulances baseren hun werkzaamheden op de zorgplicht die een ieder in Nederland heeft ten 
aanzien van hulpbehoevende dieren. Op hoofdlijnen voeren dierenambulances dezelfde taken uit, 
maar de manier waarop zij hier invulling aan geven verschilt (sterk) per organisatie. Voortvloeiend uit 
de vraag die er ligt binnen hun werkgebied, afspraken met opdrachtgevers (gemeenten, andere 
partijen), de ligging van het werkgebied (stedelijk of buitengebied) en de capaciteit van de 
(vrijwilligers)organisatie.  
 
Landelijk zijn er een aantal koepelorganisaties in de dierenhulpketen: de Federatie Dierenambulances 
Nederland (FDN), Dierenbescherming Nederland en de Nederlandse Federatie Dierenopvang 
Organisaties (NFDO). Sinds enige jaren is er ook een keurmerk Diervervoer, een samenwerking tussen 
dierenhulpverleningsorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken. Aansluiting bij deze 
koepelorganisaties of het keurmerk is niet verplicht en de participatiegraad is laag. 
 
Wettelijk kader: dier als individu en dier als soort 
In de Nederlandse wetgeving zijn er twee belangrijke wetten (en hun onderliggende wet- en 
regelgeving) die toezien op handelingen met dieren in relatie tot de werkzaamheden van 
dierenambulances. De Wet dieren behandelt het dier als individu en ziet toe op het welzijn van dieren.  
Elk dier maakt onderdeel uit van een soort. Of een diersoort beschermd is door de wet, is geregeld in 
de Wet natuurbescherming. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen inheems en uitheems 
beschermde soorten. Inheems zijn diersoorten die van nature in Nederland (en de Europese Unie) 
voorkomen, uitheemse soorten komen daarbuiten voor.  
 
Takenpakket dierenambulances 
Naast opdrachten voor particulieren is het werk van dierenambulances grofweg te verdelen in 
gezelschapsdieren en natuurdieren. De gezelschapsdieren vallen overwegend onder de Wet dieren, de 
natuurdieren onder de Wet natuurbescherming. Voor meldingen van gevonden gezelschapsdieren 
ontvangen (de meeste) dierenambulances een (variabele) vergoeding van gemeenten. Dit vindt zijn 
oorsprong in artikel 5:8 lid 3 BW van het Burgerlijk wetboek, waarin de burgemeester de eerste 14 
dagen verantwoordelijk is voor gevonden voorwerpen waartoe ook gezelschapsdieren worden 
gerekend. Voor natuurdieren zijn sinds begin dit jaar de provincies verantwoordelijk geworden. Het 
betreft dan overwegend meldingen van inheemse diersoorten.  
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2. Resultaten bijeenkomst d.d. 11 januari 2017 
Alle 11 dierenambulances zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst op 11 januari 2017. Hieraan hebben 9 
stichtingen deelgenomen, te weten: 
 
1. Dierenambulance de Heuvelrug 
2. Dierenzorg Eemland 
3. Dierenambulance Gelderse Vallei 
4. Dierenambulance Amersfoort en Omstreken 
5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken 
6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance IJsselstein 
7. Dierenambulance Nederrijn 
8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken 
9. Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 
 
Niet deelgenomen hebben de stichtingen: 

 Dierenambulance Ronde Venen / Amstelland 

 Dierenambulance Vianen en Omstreken 
 
Beide stichtingen hebben bij Provincie Utrecht destijds aangegeven een gezonde financiële situatie te 
hebben. 
 
Aan de aanwezige stichtingen zijn de volgende vragen voorgelegd: 
 
1) Gezelschapsdieren 

a) Hanteert u een rittarief? 
b) Krijgt u een gemeentelijke bijdrage? 

i) Is deze bijdrage per rit? 
ii) Geldt een vast bedrag? 

c) Krijgt u een bijdrage van de Dierenbescherming? 
 
2) Natuurdieren 

a) Hanteert u een rittarief? 
b) Krijgt u een gemeentelijke bijdrage? 

i) Is deze bijdrage per rit? 
ii) Geldt een vast bedrag? 

c) Krijgt u een bijdrage van de Dierenbescherming? 
 
3) Werkwijze gezelschapsdieren 
Hiervoor werd een vrij format gehanteerd. De stichtingen is gevraagd om inzicht te geven in hun 
werkwijze , waarbij te denken valt aan bewaartermijnen van kadavers, vrije of niet vrije keuze 
dierenarts. 
4) Werkwijze natuurdieren 
Ook hiervoor werd een vrij format gehanteerd. Te denken valt aan inschakelen Wildpiket, doorgeven 
informatie, metingen, aan stichting Das & Boom etc. 
 
Ad 1a (Gezelschapsdieren: rittarief): Aan ritprijzen worden tarieven gehanteerd tussen de € 15,- en € 
40,- indien de eigenaar bekend is. Voor nachtdiensten wordt een nachttarief gerekend, behalve door 
Dierenzorg Eemland en Dierenambulance Nederrijn. 
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Uitgesplitst per stichting: 
 

1. Dierenambulance de Heuvelrug     : € 30,- , € 40,- (nacht) 
2. Dierenzorg Eemland      : € 25,-,  geen nachttarief 
3. Dierenambulance Gelderse Vallei    : € 30,- , € 40,- (nacht) 
4. Dierenambulance Amersfoort     : € 20,- , € 25,- (nacht) 
5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken   : € 20,- , € 30,- (nacht) 
6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance   : € 15,- , € 25,- (nacht) 
7. Dierenambulance Nederrijn     : € 25,-  
8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken   : € 40,- , € 50,- (nacht) 
9. Dierenambulance Woudenberg en Omstreken   : € 20,- , € 25,- (nacht) 

 
Deze activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de zorgplicht van eigenaren voor hun huisdieren. 
De ritprijzen worden bij de eigenaren in rekening gebracht en zouden kostendekkend moeten zijn. 
 
Ad 1b (gemeentelijke bijdrage, gezelschapsdieren): De gemeentelijke bijdragen variëren van geen, een 
bedrag per rit, een vast bedrag per jaar tot een vast bedrag per inwoner. Uitgesplitst per stichting: 
 
Uitgesplitst per stichting: 
 

1. Dierenambulance de Heuvelrug 

 € 30,- per rit van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Geen 
ritvergoeding van de gemeente Houten, maar wel 75% vergoeding van de 
exploitatiekosten.. 

2. Dierenzorg Eemland 

 Deze ontvangt van gemeenten een vergoeding op basis van nacalculatie. Aangezien deze 
vergoedingen door diverse gemeenten wordt betaald en verdeeld over diverse opvang is 
op dit ogenblik onduidelijk een correcte uitsplitsing te geven. 

3. Dierenambulance Gelderse Vallei 

 Ontvangt op jaarbasis € 5.000,-. 
4. Dierenambulance Amersfoort 

 Ontvangt op basis van nacalculatie € 14,50 per rit op jaarbasis. Dit geldt voor zowel 
gezelschapsdieren als natuurdieren. 

5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken 

 Ontvangt op basis van een 5 jarig contract een vast bedrag per inwoner ad € 1, 30, 
waarvan € 1,- voor huisvesting en € 0,30 voor exploitatie ambulance en opvang. 

6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance  

 Ontvangt € 19.000,- van IJsselstein en Lopik. 
7. Dierenambulance Nederrijn 

 Ontvangt op jaarbasis € 4.000,- per gemeente (3x). 
8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken 

 Ontvangt een vast bedrag ad € 77.000,- op jaarbasis. 
9. Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 

 Ontvangt een vast tarief ad € 20,- per rit. 
 
Deze activiteiten worden uitgevoerd onder volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten en 
zouden kostendekkend moeten zijn. 
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Ad 1c (bijdrage Dierenbescherming, gezelschapsdieren): Bijdrage Dierenbescherming varieert van 
geen bijdrage tot 75% van het exploitatietekort tot € 4.000,- per jaar. Uitgesplitst per stichting: 
 
1. Dierenambulance de Heuvelrug 

Voor Amerongen wordt 50% van het exploitatietekort verstrekt, voor Houten tot 75% van het 
exploitatietekort. 

2. Dierenzorg Eemland 
Geen bijdrage. 

3. Dierenambulance Gelderse Vallei 
Ontvangt € 4.000,- per jaar. 

4. Dierenambulance Amersfoort 
Geen bijdrage. 

5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken 
Geen bijdrage. 

6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance 
Geen bijdrage. 

7. Dierenambulance Nederrijn 
Geen bijdrage. 

8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken 
Ontvangt € 17,50 per rit binnen het werkgebied van gemeenten Bunnik en De Bilt 

9. Dierenambulance Woudenberg e.O. 
Ontvangt € 500,- per jaar. 

 
Deze activiteiten worden uitgevoerd onder volledige verantwoordelijkheid van de gemeenten en 
zouden kostendekkend moeten zijn. De bijdragen van de Dierenbescherming zijn willekeurig en niet 
eenduidig. 
 
Ad 2 (Natuurdieren, rittarief, gemeentelijke bijdrage, Dierenbescherming): Hiervoor worden geen 
vergoedingen verstrekt c.q. ritprijzen gerekend. 
 
Uitzonderingen hierop zijn: 

 Dierenambulance Amersfoort: de gemeentelijke bijdrage ad € 14,50 per rit geldt ook voor 
natuurdieren. 

 Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken: ritten voor natuurdieren worden gefinancierd uit 
het vaste bedrag per inwoner ad € 1,30 op jaarbasis. 

 Dierenambulance Nederrijn: ontvangt van de Dierenbescherming € 2.000,- per kwartaal met een 
maximum van € 8.000,- per jaar voor natuurdieren. 

 Dierenambulance Utrecht en Omstreken: hiervoor gelden dezelfde bijdragen als voor 
gezelschapsdieren. 

 
Deze activiteiten werden tot 1-1-2017 op basis van de Flora- en Faunawet uitgevoerd onder gedeelde 
verantwoordelijkheid van het Rijk en de gemeenten en zouden kostendekkend moeten zijn. Voor 
zover bekend ontvangen dierenambulances geen bijdragen van het Rijk, soms van de gemeenten en 
soms van de Dierenbescherming. 
 
Per 1-1-2017 zijn deze activiteiten op basis van de Natuurbeschermingswet een verantwoordelijkheid 
van de provincies. De zorgplicht voor dieren in nood bij burgers en gemeenten is wel van toepassing. 
Hierbij gaat het om transport, opvang, algemene en diergeneeskundige verzorging.  
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Ad 3 (Werkwijze gezelschapsdieren /opvang) 
Over het algemeen worden gezelschapsdieren na uitlezen chipnummer (bij honden verplicht) 
vervoerd naar eigenaar c.q. dierenarts naar keuze als de eigenaar bekend is. Bij onbekende 
eigenaar dan wel ongeregistreerde chip of ontbreken van een chip , wordt het dier vervoerd naar 
het asiel waar de desbetreffende gemeente een contract mee heeft afgesloten. Voor opvang 
bepaalt de gemeente waar het dier naar toe moet. Voor de keuze van een dierenarts mag in een 
enkel geval zelf de dichtstbijzijnde dierenarts worden benaderd. In de meeste gevallen gelden 
hiervoor eveneens uitzonderingen.  
 
Uitgesplitst per stichting: 
 
1. Dierenambulance de Heuvelrug 

 Wordt zelf bepaald. Dat is de dichtstbijzijnde dienstdoende dierenarts. 

 Opvang bij “De Hazenberg” te Amerongen. Driebergen en Houten valt onder Austerlitz.   
2. Dierenzorg Eemland 

 Wordt zelf bepaald. 

 Opvang asiel Soest. 
3. Dierenambulance Gelderse Vallei 

 Alleen dierenartsen die een contract hebben met de Dierenbescherming. 

 Opvang asiel “Hof van Ede”. 
4. Dierenambulance Amersfoort 

 Alleen Diergeneeskundig Centrum De Vallei, aangewezen door 
Dierenbeschermingscentrum Amersfoort (DBCA) 

 Opvang asiel DBCA. 
5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken 

 Eigen dierenarts op complex. 

 Opvang eigen asiel. 
6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance  

 Eigen praktijk. 

 Opvang divers: honden en katten dierenasiel Rijpikkerwaard. 
7. Dierenambulance Nederrijn 

 Dieren met onbekende eigenaar gaan naar dierenarts die een contract hebben met de 
Dierenbescherming. 

 Opvang asiel “Hof van Ede”. 
8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken 

 Wordt zelf bepaald 

 Opvang asiel Utrecht. 
9. Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 

 Dieren uit Woudenberg moeten naar 1 dierenarts in Zeist, dieren uit Scherpenzeel 
moeten naar 1 dierenarts in Doorn, dieren uit Renswoude moeten naar 1 dierenarts in 
Voorthuizen (bij afwezigheid wordt het dier naar Uddel of Garderen gebracht). 

 Opvang Asiel Zeist, asiel “De Hazenberg” voor Scherpenzeel, opvang “Levenslust” te 
Barneveld voor dieren uit Renswoude. 

Voor opvang gelden derhalve door de gemeenten aangewezen opvangadressen. 
 

Het is evident, dat vervoer van gezelschapsdieren naar een door de gemeente bepaalde opvang c.q. 
dierenarts niet altijd het belang van het dier vooropstelt, doch het financieel belang van de 
gemeenten. 
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Voor alle stichtingen gelden de wettelijke bewaartermijn van 2 weken voor kadavers 
gezelschapsdieren. 
 
Gedurende 14 dagen komen de kosten van opvang en verzorging (voor zover de eigenaar niet bekend 
wordt) wettelijk voor rekening van de gemeenten. Na deze periode moet een asiel zelf de kosten voor 
opvang van gezelschapsdieren dragen. 
 
Ad 4 (Werkwijze natuurdieren / opvang) 
Niet elke gemeente vervult haar taak voor hulp aan natuurdieren. Hierdoor krijgen slechts 4 
dierenambulances een vergoeding voor hun werkzaamheden. Daarnaast betreft het vaak beschermde 
diersoorten, die uitsluitend door ontheffing houdende opvangcentra mogen worden gehouden en 
verzorgd. Onder andere vanwege de specialistische medische zorg die zij nodig hebben. Ervaring leert 
dat niet iedere dierenarts hiertoe voldoende geoccupeerd is. De dierenambulances binnen de 
provincie vervoeren de natuurdieren naar de aangegeven opvangadressen. Vaak moet door de 
dierenambulance een vergoeding voor het natuurdier worden betaald. De voornaamste 
opvangadressen zijn: 
 

 Roofvogelopvang Barchem 

 Egelopvang Huizen en Zoetermeer (€10,- per dier) 

 Vogelopvang Rotsoord te Utrecht (€ 10,- per dier) 

 Schildpaddenopvang Alphen a/d Rijn (€ 27,50 per dier) 

 Stichting Aap te Almere 

 Vleermuizenopvang Amsterdam 

 Reptielenopvang te Baarn 

 Vogelopvang Naarden / Midden-Nederland 
 
Doordat de criteria voor inheemse opvangcentra enige jaren terug door het Rijk flink zijn 
aangescherpt, zijn veel kleinschalige opvanglocaties (noodgedwongen) gestopt, wat de reistijd 
aanzienlijk verlengt. Veel opvanglocaties bevinden zich nu buiten de Provincie Utrecht. 
 
Verwilderde katten 
De Dierenbescherming had ontheffing van de Rijksoverheid voor het vangen, neutraliseren en 
terugplaatsen (TNR-methode) van verwilderde katten. Dierenambulances waren gemandateerd om 
hieraan uitvoering te geven. Dit probleem speelt zowel in stedelijk als landelijk gebied, op plaatsen 
met voldoende voedselaanbod. Bijvoorbeeld kippenboerderijen. Zij nemen maatregelen om 
terugplaatsen tegen te gaan.   
 
Reewild en dassen 
Met enige regelmaat wordt reewild aangereden. In dergelijke situaties wordt conform protocol door 
iedere dierenambulance Wildpiket geïnformeerd. Deze politiefunctionarissen ondersteunen zonodig 
bij het verzekeringstechnisch afwikkelen van de schade aan het voertuig. Meer stedelijk georiënteerde 
stichtingen weten niet altijd van het geldende protocol. Voor meldingen van aangereden dassen is er 
eveneens een diversiteit in afhandeling. 
 
Uitgesplitst per stichting: 
 
Dierenambulance de Heuvelrug 

 Geeft geen gegevens door. 
2. Dierenzorg Eemland 

 Is gestopt met doorgeven gegevens. 
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3. Dierenambulance Gelderse Vallei 

 Geeft gegevens door via boswachterij en gemeente. 
4. Dierenambulance Amersfoort 

 Geeft gegevens door aan gemeente. 
5. Dierenhulpverlening Woerden en Omstreken 

 Geeft gewicht, positie, geslacht door aan stichting Das & Boom. 
6. Huisdieren Vervoer Service en Dierenambulance 

 Geeft geen meldingen door. 
7. Dierenambulance Nederrijn 

 Neemt zo nodig via coördinator of bestuur contact op met stichting Das & Boom. 
8. Dierenambulance Utrecht en Omstreken 

 Haalt kadaver op en geeft dit door. Meestal wil de stichting Das & Boom het kadaver voor 
onderzoek. 

9. Dierenambulance Woudenberg en Omstreken 

 Positie, gewicht en geslacht wordt bepaald en doorgegeven aan stichting Das & Boom. 
 
Met betrekking tot roofvogels, wordt noodgedwongen gekozen voor de dichtstbijzijnde opvang. 
Uiteindelijk worden deze dieren via Vogelopvang Rotsoord Utrecht overgebracht naar de 
roofvogelopvang Barchem. Volgens de roofvogelopvang wordt terugplaatsing van deze vogels steeds 
moeilijker wanneer zij van opvang naar opvang gaan om uiteindelijk in Barchem aan te komen.  
Per 1-1-2017 is de opvang een verantwoordelijkheid van de provincies geworden. De zorgplicht blijft 
voor iedereen gelden.  
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3. Conclusies. 
 
Uit de gesprekken tijdens de diverse bijeenkomsten van de Utrechtse Dierenambulances en de min of 
meer nog globale inventarisaties blijken er 2 grote knelpunten te zijn die een negatieve impact hebben 
op het functioneren en zelfs op het  voortbestaan van de Dierenambulance diensten in de provincie 
Utrecht. 
 
Het 1e grote knelpunt waarmee alle ambulancediensten geconfronteerd worden, is de 
opvangcapaciteit voor natuurdieren in de provincie. Deze neemt steeds verder af. Het aantal 
opvanglocaties loopt al jaren terug, mede door de aangescherpte voorwaarden van het 
ontheffingsbeleid. De overgebleven locaties moeten door capaciteitsgebrek (zowel fysieke ruimte 
alsmede mankracht en financiële mogelijkheden) hun deuren (tijdelijk) sluiten. 
 
De gemeenten in de provincie Utrecht zullen hiervan steeds vaker melding krijgen als inwoners van de 
dierenambulance te horen krijgen dat er geen opvanglocatie meer beschikbaar is voor het gevonden 
dier. Terwijl het dier vaak wel hulp nodig heeft. Het is daarom van maatschappelijk belang dat er van 
overheidswege (op provinciaal en gemeentelijk niveau) een uitwerking dan wel aanscherping van 
dierenwelzijnsbeleid komt. 
 
Het 2e grote knelpunt is de financiële positie van de 11 dierenambulances in de provincie Utrecht. 
Deze positie verschilt per ambulancedienst, waarbij een tweetal geen financiële problemen verwacht 
(althans voor de korte termijn) en de meerderheid moet vrezen voor het voortbestaan van hun 
organisatie. Uniformiteit in vergoedingen ontbreekt volledig. 
 
Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die de aandacht moet krijgen bij de provincie Utrecht en de 
gemeenten in de provincie. Uit inventarisatie blijkt dat bepaalde gemeenten de activiteiten die vallen 
binnen hun verantwoordelijkheid, helemaal niet financieel ondersteunen. Voor de Dierenambulances 
is - ondanks alle politieke kaders - te weinig structuur bij de toepassing van de wet- en regelgeving en 
financiële ondersteuning om hun maatschappelijke taak naar behoren te kunnen uitvoeren. 
 
Tijdens de bijeenkomst van dierenambulances op 11 januari 2017 en op de gezamenlijke bijeenkomst 
van dierenambulances en opvang centra op 9 mei 2017 bleek dat van onderlinge samenwerking 
nauwelijks sprake is, dat het ketendenken ontbreekt, dat de rol van de federaties van 
dierenambulances en opvangcentra – mede door de lage participatiegraad – gering is en dat de 
dierenbescherming zeker geen centrale rol speelt in het proces van dierenzorg in de provincie Utrecht. 
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4. Aanbevelingen 
 
Aanbevelingen op basis van deze rapportage en het memorandum, zijn: 
 
1. Bepleiting voor een uniforme transparante financiering van dierenambulances door gemeenten en 

provincie, voor het vervoer van zowel gezelschapsdieren als ook voor natuurdieren.  
Daartoe : 

 Inventariseren aantal uitgevoerde ritten van gezelschapsdieren en natuurdieren; 

 Inventariseren aantal uitgevoerde particuliere ritten; 

 Verhoudingen tussen de onder a) en b) genoemde aantallen ritten; 

 Berekening van een kostendekkende ritprijs; 

 Verdiscontering wel/geen BTW-plicht; 

 Per activiteit de plichten, verantwoordelijkheden en financiering beschrijven. 
 
2. Voldoende opvanglocaties van natuurdieren in de provincie Utrecht realiseren.  Opvang en 1e lijn 

medische verzorging van gezelschapsdieren en natuurdieren als onlosmakelijk zien binnen de 
werkzaamheden van de dierenambulances inclusief de daaraan verbonden financiële 
consequenties.  
Daartoe: 

 Inventariseren aantal (adequate) opvangcentra per natuurdier; 

 Inventariseren aantal opgevangen gezelschapsdieren en natuurdieren; 

 Splitsing in levende en dode dieren; 

 Afstanden in kaart brengen; 

 Berekening van opvangkosten; 

 Per activiteit de plichten, verantwoordelijkheden en financiering beschrijven. 
 
3. Op basis van de inventarisaties als bedoeld in de aanbevelingen 1. en 2. een integraal voorstel 

opstellen voor de wijze waarop de provincie Utrecht en de gemeenten in de provincie de 
dierenambulances en de opvangcentra op basis van hun wettelijke verantwoordelijkheden in 
financiële zin (gaan) ondersteunen.  

 
4. De totstandkoming van een gemeentelijk en provinciaal dierenwelzijnsbeleid - naar voorbeeld 

van sommige gemeenten - bevorderen; 
 
5. Samenwerking tot stand brengen tussen Dierenambulances en/of opvangcentra in samenhang 

met de federaties en de Dierenbescherming; 
 
 


