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PvdD 1 Waarom kan een vogelopvang wel een eenmalige subsidie 
uit het noodfonds ontvangen, maar de dierenambulance 
niet?

Binnen de vastgestelde aanpak voor de keten natuurdieren is er jaarlijks 
€ 10.000 beschikbaar als noodfonds voor ketenpartners die in de 
financiële problemen zijn/dreigen te komen. Omdat de Vogelopvang 
Soest niet zelf kan sturen op de hoeveelheid aangeboden vogelgriep 
slachtoffers, hebben zij veel kosten moeten maken om deze correct op 
te vangen. Dierenambulances kunnen wel waken over hun kosten, 
omdat ze geen verplichtingen hebben voor vogelgriep slachtoffers.  
Zoals de Minister op Kamervragen op 23 februari jl al eerder 
antwoordden “Helaas zijn er ook dit jaar, net als vorig jaar, erg veel 
wilde vogels het slachtoffer van vogelgriep. Dierenhulporganisaties, 
waaronder dierenambulances, zetten zich in om gewonde of zieke 
vogels te helpen. Dat doen zij op basis van vrijwilligheid. Hun vrijwillige 
activiteiten waardeer ik, en deze kunnen ook in de maatschappij 
rekenen op waardering. Binnen wat in hun vermogen ligt, zetten zij zich 
voor dieren in. Tegen die achtergrond is het ook aan de organisaties 
zelf om ervoor te waken dat ze niet meer kosten maken dan in hun 
vermogen ligt”. 

2 Bent u het met de PvdD eens dat we niet moeten willen 
dat  particulieren  zorg  moeten  dragen  voor  vogels  met 
vogelgriep  in  het  veld,  in  plaats  van  dat  de 
dierenambulance dat doet?

De omgang met dode en levende vogels met vogelgriep is nader geduid 
in de op 11 februari 2021 is door het Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit uitgebrachte handreiking voor het opruimen van 
dode wilde vogels en de omgang met levende zieke vogels (zie bijlage).
Dit betekent dat voor de dode vogels de hoofdregel geldt dat in eerste 
instantie de rechthebbende of beheerder van de grond waarop een 
kadaver zich bevindt verantwoordelijk is voor het opruimen van
dode wilde vogels. Dat geldt dus ook voor particuliere grondeigenaren. 
Verder is het opvangen van zieke wilde vogels geen officiële taak voor 
overheden. Het regelen van de opvang is dan in principe de taak van 
degene die het dier wil op vangen. Zo is de vogelopvang dus de 
centrale opvangplaats met momenteel een piekaanbod. 

3 Als  de  dierenambulance  bij  gebrek  aan  middelen  moet 
prioriteren,  omdat  zij  anders  teveel  kosten  gaan  maken 
dan  dat  zij  financieel  kunnen  opvangen  (hier  refererend 

Het door ons in 2020 vastgestelde ‘Plan van aanpak versterken keten 
opvang en transport van in het wild levende dieren’, dat met u is 
gedeeld in uw commissie, voorziet voor dierenambulances in de 
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aan het antwoord van de gedeputeerde bij  de rondvraag 
RGW op dit  onderwerp),  is  de bijkomende consequentie 
dat dieren te lang in het veld blijven liggen, wat eventueel 
een gevaarzetting voor verdere verspreiding betekent.  Is 
GS dat met ons eens? Zo ja, zou op basis hiervan toch 
nog  eens  gekeken  kunnen  worden  hoe  de 
dierenambulance gesteund kan worden om dit extra werk 
op te vangen?

mogelijkheid op ondersteuning via de cursus- en vouchersystematiek.  

4
5
6
7

8

9

10

1 - Memo Vogelgriep Kosten Dierenhulpverleners


