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Part orvoII
de Dieren
Statenfractie Utrecht GROENLINKS

Motie dierenopva nglocaties

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 31 oktober 2OL6, ter behandeling
van het Statenvoorstel Programmabegroting 2017,

constaterende dat:
o De provincie per l januari2OLT een grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld

door de decentralisatie van natuurbeheer;
o ln de programmabegroting wordt benoemd dat de provincie de komende jaren het

natuurareaal met 1.506 ha uitbreidt, en 2.700 ha reeds eerder verworven gronden

als natuur zal inrichten;
o Er in de provincie én daarbuiten sprake is van sluitingen van dierenopvanglocaties

voor dieren die in de vrije natuur leven en door ziekte of verwonding tijdelijke
opvang nodig hebben;

overwegende dat:
o Dieren een integraal onderdeel vormen van de natuur en de opvang van verwonde of

anderzins noodlijdende dieren passen in het kader van natuurbeheer;
o Het verdwijnen van dierenopvanglocaties veelal komt door een gebrek aan financiële

middelen en dierenopvang locaties een gemeente overstijgende functie hebben;
o De provincie de wens uitspreekt om de betrokkenheid van de maatschappij bij de

natuur te vergroten, en het faciliteren van dierenopvang hiervoor een buitengewoon
geschikt instrument is;

o Rijk en provincies nog in gesprek zijn over de verdeling van de verantwoordelijkheid
rond vervoer en opvang van gewonde en zieke in het wild levende dieren;

verzoeken het college van GS om:
o ln kaart te brengen welke categorieën van in het wild levende dieren op dit moment

nergens (meer)terecht kunnen in de Provincie Utrecht
o Te onderzoeken hulp voor in het wild levende dieren in nood beter beschikbaar te maken om

zodoende een goede opvang van noodlijdende dieren te kunnen waarborgen;
. Op basis daarvan, voor de bespreking van de Nieuwe Wet Natuurbescherming, in beeld te

brengen hoe een dekkende opvang voor noodlijdende dieren in de provincie Utrecht te
realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag.
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