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Vragen m.b.t. Memo opvang en transport natuurdieren RGW 25 november 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 Technische vraag:   

 Recentelijk is de keten van opvang en transport van 
dieren verder onder druk komen te staan als gevolg van 
de vogelgriep. Er zijn extra materialen nodig om dode 
vogels volgens de richtlijnen van de NVWA te ruimen en 
na iedere rit moet de dierenambulance zorgvuldig 
schoongemaakt worden. Daarnaast lijkt er geen landelijk 
protocol te zijn over de omgang met levende dieren met 
(vermoedelijk) vogelgriep en worden deze nu uit voorzorg 
geëuthanaseerd. Is er bekend in hoeverre hier een 
kostenstijging mee gepaard gaat en welke gevolgen dat 
voor Dierenambulances heeft in onze provincie?    
   

 
Zowel de Dierenbescherming als Dierenlot hebben handvatten voor 
dierenambulances en wildopvangcentra hoe om te gaan met 
verdenkingen van vogelgriep.  
 
Verder is ons is bekend dat er landelijk, in goed overleg met de 
ketenpartners en oa LNV, gewerkt wordt aan een protocol vogelgriep 
inclusief over het omgaan met nog levende slachtoffers van vogelgriep. 
 
Er is inderdaad sprake van het euthanaseren van levende dieren omdat 
de kans op herstel klein is en de kans op besmetting groot. 
   
Er zullen zeker meer kosten gemaakt worden, denk aan hygiëne 
maatregelen, maar ook aan de kosten voor euthanasie door 
dierenartsen. Deze kosten zijn momenteel niet inzichtelijk. 
 
Wij zijn niet door ketenpartners benaderd over de extra kosten.   
 

 2 Politieke vragen 
GroenLinks blij dat dit plan nu is vastgesteld door GS. Wij 
hebben nog wel een paar vragen over dit plan en het 
vervolg.    
  
 In het plan van aanpak staat: “Het voorliggende plan van 
aanpak voorziet in een eerste aanzet tot het oplossen van 
knelpunten in de keten”. GroenLinks kan zich daarin 
vinden maar vraagt zich ook af of er ook een beeld is bij 
mogelijke extra maatregelen of vervolgstappen, mocht 
deze eerste aanzet niet voldoende zijn om alle knelpunten 
op te lossen.  
 

Het plan van aanpak bestaat onder andere uit een noodfonds van 
jaarlijks € 10.000 (inzetbaar via incidentele subsidies). Dit noodfonds is 
beschikbaar voor omstandigheden die zo kritiek zijn dat er gaten vallen 
in de keten.  
 
Dit bedrag betreft een inschatting; wellicht dat er binnen de jaarlijks 
beschikbare € 50.000 nog geschoven moet worden bij onder- of 
overbesteding. Met het inzetten van de overige financiële middelen 
aan cursussen werven van fondsen, werven en vasthouden van 
vrijwilligers en een vouchersystematiek verwachten we dat we 
bijdragen aan ‘de basis op orde’ zodat er hopelijk ook minder kritieke 
situaties optreden. 
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Het plan van aanpak kan tussentijds worden bijgesteld als de aanpak in 
de praktijk tegenvalt of als zich nieuwe mogelijkheden ter versterking 
van de keten voordoen. Het plan van aanpak heeft als doel de keten 
sterker te maken. Als provincie alle knelpunten oplossen is niet het 
doel van het plan van aanpak.  
 
 

 3 Ook willen wij graag weten op welke momenten wij 
geïnformeerd worden over het verdere verloop van dit 
plan van aanpak en mogelijke vervolgstappen.  
 

Wij zullen u jaarlijks, via de planning en control cyclus, informeren over 
de voortgang van ons plan van aanpak inclusief een vooruitblik. Naar 
verwachting (subsidietraject) starten de cursussen en de 
vouchersystematiek per januari 2021. Wij informeren u voor de eerste 
keer via het jaarverslag over 2021. We hebben dan een vol jaar 
ervaring opgedaan met dit plan van aanpak en kunnen dan een goede 
tussenbalans opmaken en met u delen.  
 

Partij voor de 
Dieren 

4 Onze fractie kan zich vinden in het vastgestelde plan. We 
vragen ons alleen nog af of de resultaten en ervaringen in 
2020 en 2021 ook worden gedeeld met PS, evenals het 
plan voor de jaren na 2021. 

Zie het antwoord op vraag 3. 

 

 


