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Onderwerp Statenbrief: 
Versterken keten opvang en transport van in het wild levende dieren 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
De keten van betrokkenen bij de opvang en het transport van in het wild levende natuurdieren bestaat uit een 
verzameling van organisaties die ieder hun eigen dynamiek, kennis, kunde en problemen hebben en waarvan 
betrokkenen gemotiveerd zijn door passie en bezieling voor dierenwelzijn. Op basis van adviezen uit het rapport 
‘Transport en opvang van natuurdieren in Utrecht’ en gesprekken met betrokkenen is er een conceptplan van 
aanpak uitgewerkt dat de keten in de provincie Utrecht kan versterken. Het conceptplan van aanpak opvang & 
transport in het wild levende dierennatuurdieren (bijlage 1) speelt ook in op de actualiteit, te weten: het niet 
volledig kunnen voldoen aan wet- en regelgeving door dierenopvangcentra. Tevens speelt het in op de door de 
Tweede Kamer aangenomen motie over opvangcentra, zie hiervoor de onderdelen 2. en 3. van het conceptplan 
van aanpak. Het conceptplan van aanpak is opgesteld met inachtneming van de beperkte rol van de provincie 
voor dit onderwerp. Het bestaat uit 3 onderdelen: het inzetten van financiële middelen, een procesaanpak in IPO 
verband die kan resulteren in versterking van de keten en samenwerking om te komen tot een werkwijze die past 
bij de wet- en regelgeving, die nu een knelpunt vormt voor de opvangcentra. 
 
Voorgeschiedenis 
In het coalitieakkoord 2019-2023 “Nieuwe energie voor Utrecht” wordt bij het onderdeel natuur beschreven dat 
deze coalitie meer aandacht gaat schenken aan de opvang en transport van dieren in nood. In de 
programmabegroting is jaarlijks € 50.000 opgenomen voor dit onderwerp.  
 
En voordien: 
-   Motie Dierenambulances (motie 86), Statenvergadering 31 oktober 2016; 
-   Motie 128, Statenvergadering 12 december 2016, verzoek tot opstellen van een pleitbrief aan het rijk voor een 
financiële bijdrage aan de Utrechtse dierenambulances. Motie opgeschort in afwachting van de resultaten van 
een woordvoerdersoverleg;   
-   23 januari 2017 woordvoerdersoverleg met een vertegenwoordiging namens de dierenambulances. Dit overleg 



 
  

resulteerde in de afspraak dat de gezamenlijke dierenambulances voor de zomer van 2017 een nieuw en helder 
afgebakend verzoek aan de staten zouden richten. De partijen zijn er tijdens deze route niet in geslaagd een 
gezamenlijk verzoek op te stellen. Hierover is tijdens de vergadering van de commissie RGW oktober 2017 
uitvoering gesproken. Gedeputeerde Maasdam heeft toen de toezegging gedaan een onderzoek te laten 
uitvoeren naar het functioneren van de keten opvang en transport van in het wild levende dierennatuurdieren; 
-   Het onderzoeksrapport “Transport en opvang van natuurdieren in Utrecht’ (bijlage 2) is voorzien van een 
memorandum (10 december 2018) door gedeputeerde Maasdam aangeboden aan de Staten (cie. RGW); 
Tijdens de cie. RGW vergadering 4 februari 2019 is er door de fracties onderling van gedachten gewisseld over 
het onderwerp. Op dat moment heeft de Partij voor de Dieren de aankondiging gedaan bij de behandeling van de 
Kadernota met een voorstel te komen om de knelpunten te verzachten. Dit resulteerde in de motie “opvang zieke 
en gewonde dieren” (motie 44). Deze motie is aangehouden omdat er op basis van het coalitieakkoord 2019-
2023 al stappen gezet worden. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Het conceptplan van aanpak (Bijlage 1) bestaat uit het inzetten van financiële middelen, namelijk als noodfonds 
(inzetbaar via incidentele subsidie(s)) en voor het organiseren van een cursusaanbod als eerste stap in de 
aanpak van bekende knelpunten in de keten binnen de provincie Utrecht. De knelpunten hebben met name 
betrekking op de opvang van vogels, het werven en vasthouden van vrijwilligers en het werven van fondsen. Het 
conceptplan van aanpak bestaat daarnaast uit het meedenken (in IPO verband) over de uitvoering van de in de 
Tweede Kamer aangenomen motie Wassenberg zodat er op termijn wellicht sprake is van een gezamenlijke 
verantwoording met taakverdeling voor de verschillende overheidslagen voor de versterking van de keten. In het 
conceptplan van aanpak komt ook de samenwerking aan bod die op termijn kan resulteren in een werkwijze die 
past bij de wet- en regelgeving, die nu een knelpunt vormt voor de opvangcentra. Provinciale Staten worden 
gevraagd het conceptplan van aanpak te bespreken. Gehoord hebbende de bespreking in de commissie Ruimte, 
Groen en Water van uw Staten stellen GS het definitieve plan van aanpak vast en sturen dat u toe. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een sterkere, robuustere keten voor opvang en transport van in het wild levende natuurdieren in de provincie 
Utrecht. 
 
 
Financiële consequenties 
Er is sinds 2020 € 50.000 aan structureel budget toegekend op kostenplaats 600042, meer jarendoel 020203 
(vergunningverlening en populatiebeheer) binnen programma 2 (landelijk gebied) ten behoeve van opvang en 
vervoer van in het wild levende natuurdieren. Het plan van aanpak behelst het voorstel voor de uitgaven in de 
jaren 2020 en 2021. 
 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De middelen worden besteed via directe betalingen (bijvoorbeeld voor zaalhuur cursussen), door het verstrekken 
van opdrachten en op onderdelen wellicht in de vorm van subsidie. Door het vaststellen van het plan van aanpak 
en de opname in de begroting wordt dit mogelijk op basis van de algemene subsidieverordening. Deelname aan 
de processen in IPO verband. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Bespreking Concept Plan van Aanpak versterken keten opvang en transport van in het wild levende dieren  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 


