
Rondvraag - Commissie RGW 23 februari 2022

De fractie van GroenLinks heeft de volgende rondvraag ingediend:

Het is de afgelopen tijd al meerdere malen in het nieuws geweest: dierenambulances en 
opvanglocaties hebben het erg druk nu bij uitbraken van vogelgriep, en duidelijke regels over hoe om 
te gaan met in het wild levende dieren met vogelgriep ontbreken  (zie 
oa: https://nos.nl/artikel/2416243-vogelgriep-zet-dierenbescherming-onder-druk-regels-ontbreken) 
 
Voor de provincie Utrecht is het wat GroenLinks betreft van belang dat vogelgriepslachtoffers snel 
worden weggehaald om verdere verspreiding te voorkomen. Kadavers laten liggen zorgt ervoor dat 
roofvogels en aasetende zoogdieren ook getroffen worden door vogelgriep en daarmee versnel je de 
verspreiding van vogelgriep. Daarbij kan het natuurlijk ook zo zijn dat sommige van de vogelsoorten 
die we heel hard proberen te beschermen in de provincie Utrecht ook getroffen worden door 
vogelgriep. Wij zijn van mening dat we dus heel blij moeten zijn met het werk wat de 
dierenambulances nu doen en maar vinden het ook wel zuur dat de torenhoge kosten die komen 
kijken bij het ruimen van deze dieren volledig op het bord van de dierenambulances zelf terecht 
komen.  
 
Om een beeld te geven van de kosten: Vogelhospitaal Naarden heeft tot nu toe in de afgelopen 
periode 7.314 euro uitgegeven aan extra kosten met betrekking tot de vogelgriep. Wekelijks 
verbruiken zij voor circa 100 euro alleen al aan overalls, mondkapjes, handschoenen, 
schoonmaakmateriaal etc. Een gemiddelde inschatting is dat dierenhulporganisaties 3.000 euro per 
jaar aan extra kosten die direct te maken hebben met vogelgriep, dus voor het aanschaffen van 
beschermingsmiddelen, het nemen van quarantaine maatregelen, kosten voor het euthanaseren van 
nog levende slachtoffers van de vogelgriep en extra ritjes.  
 
Onze vraag is dan ook of de gedeputeerde in overleg wil gaan met de dierenhulpverleners over deze 
extra druk en kosten ivm vogelgriep en ook zou willen kijken naar de  mogelijkheden voor de 
provincie om dierenhulpverleners te ondersteunen in dit werk door bijvoorbeeld 
kadaverinzamelpunten te organiseren, of een bijdrage te doen in de kosten die de 
dierenhulpverleners nu extra hebben in verband met de vogelgriep. Ook willen we vragen of er een 
terugkoppeling van de gesprekken en mogelijkheden naar PS kan komen. 

Met vriendelijke groet,
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