Vragen m.b.t. SB Statenbrief opvang wilde dieren RGW 9 september 2020
Partij
GroenLinks

Nr. Vraag / Input
1
Pagina 2:
“De stichting Vogelopvang Utrecht wordt in het rapport
‘Transport en opvang van
natuurdieren in Utrecht’ als een knelpunt aangeduid
vanwege het grote aandeel dat deze
stichting heeft bij de opvang van vogels en vanwege de
onzekerheid over het voortbestaan.”
• Als wij de tekst over de Vogelopvang lezen zien wij
nog geen grote verschillen in de onzekere
financiële situatie van de stichting. De
inspanningen om meer budget te krijgen zijn nog
onzeker. Veel gemeenten begeven zich
momenteel ook in zwaar weer. Er wordt wel
aangegeven dat de Vogelopvang zegt de
bedrijfsvoering aan te passen aan het beschikbare
budget. Deed men dat voorheen niet en heeft GS
er vertrouwen in dat dat dan voldoende gaat zijn?
GroenLinks wil er graag op wijzen dat we hier te
maken hebben met een domino-effect. Het
sluiten van een opvang zorgt voor extra druk bij
andere opvangen die vaak al te maken hebben
met beperkte ruimte, een tekort aan vrijwilligers
en financiële problemen. Daarnaast zorgt het voor
extra reistijden voor dierenambulances.

Antwoord / Reactie
Er heeft bij Vogelopvang Utrecht een bestuurswisseling plaatsgevonden
en het nieuwe bestuur heeft maatregelen genomen, waaronder de
aanpassing van de bedrijfsvoering. Er is regelmatig overleg met het
bestuur om tijdig dreigende problemen in beeld te krijgen.

2

Tot nu toe is er nooit incidentele subsidie als noodvoorziening aan een
opvangcentrum uitgekeerd. De omvang van het bedrag is dus niet
gebaseerd op ervaring. Het 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

Pagina 3:
“Om die reden is het voorstel om jaarlijks € 10.000 van de,
via de begroting, beschikbare € 50.000 te reserveren als
een noodfonds voor omstandigheden die zo kritiek zijn
dat er gaten vallen in de keten.”
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•

Dat is mooi om te horen, en een noodfonds voor
kritieke situaties kunnen wij van harte
ondersteunen. Wij vragen ons wel af of jaarlijks €
10.000 daadwerkelijk voldoende gaat zijn. Hoe is
dit bedrag vastgesteld?

middelen aan cursussen werven van fondsen, werven en vasthouden
van vrijwilligers en een vouchersystematiek verwachten we tegelijk dat
we bijdragen aan ‘de basis op orde’ zodat er hopelijk ook minder
kritieke situaties optreden.
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•

Ook de coronacrisis heeft effect op de
opvangcentra en dierenambulances. Zij hebben
geen open dagen kunnen organiseren en kunnen
niet aanwezig zijn op evenementen om donateurs
te werven. Huis-aan-huis fondsenwervingen
gingen niet door. Daar staat tegenover dat zij
hogere kosten hebben voor hygiënemaatregelen
en bijvoorbeeld spatschermen in auto’s.
GroenLinks hoort graag van GS en van andere
partijen hoe er gedacht wordt over eenmalige
Corona-ondersteuning voor opvangcentra en
dierenambulances.

Het lijkt vooralsnog niet verstandig om eenmalig een Coronaondersteuning te geven. De noodvoorziening is bedoeld om een
bijdrage te leveren bij het oplossen van kritieke situaties. Zulke kritieke
situaties kunnen anders van aard zijn bij de verschillende organisaties
in de keten. De stichting Dierenlot heeft een landelijk noodfonds. Voor
het overige zie ook het antwoord op vraag 2: door in te zetten op de
‘basis op orde’ is de verwachting dat de ketenpartijen een stabielere
exploitatie kunnen realiseren die hen beter in staat is om ‘tegenvallers’
op te vangen.

4

•

Verder willen wij onze complimenten uitspreken
over het bedachte cursus en vouchersysteem. Dat
lijkt ons een fijne manier om ervoor te zorgen dat
er zoveel mogelijk geld direct op de juiste plaats
terecht komt.

Wij zullen die complimenten overbrengen aan de mensen die het
conceptplan van aanpak hebben ontwikkeld.
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Pagina 4:
“Wij sturen er als Utrecht op aan dat de onder 3.
bedoelde wellicht op te richten subwerkgroep ook dit
probleempunt oppakt.”
• Het is ons nog onduidelijk wie dit oppakt mocht
deze subwerkgroep niet opgericht worden. Kan
daar al iets over gezegd worden?

Het Rijk is reeds in overleg met de ketenpartijen en
vertegenwoordigers van enkele provincies over aanpassingen van
protocollen. De provincie Utrecht is hier ambtelijk bij betrokken.
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Partij voor
de Dieren
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•

•

Nu kunnen opvangcentra dus, bij strikte
interpretatie, niet voldoen aan de provinciale
regelgeving. Hoe gaat de Provincie Utrecht
hiermee om, wetende dat dit een probleem is? Is
er gekeken hoe we dat proces ruimte kunnen
geven zonder dat opvangcentra in de problemen
komen voor het niet kunnen naleven van regels
die toch aangepast gaan worden?

Is er in de afstemming met betrokkenen ook
gesproken over het belang van educatie en goede
voorlichting? Veel mensen weten niet wat ze nou
precies moeten doen als ze een wild dier
tegenkomen, wanneer is een dier in nood?
Wanneer bel je en met wie neem je dan contact
op? Goedbedoelde reddingsacties kunnen soms
onnodig dierenleed veroorzaken. Zou de Provincie
Utrecht daar, in overleg met betrokkenen
partijen, nog iets in kunnen betekenen?

Dank voor het opstellen van dit conceptplan. Uit het
rapport kwam eind 2018 naar voren dat de financiële

Het gaat hier om regels die in verschillende wetten zijn ondergebracht
en waar soms het Rijk en soms de provincies over gaan. Het hele
pakket wordt nu dus in samenhang bezien (zie ook het antwoord op
vraag 5).
Bij deze gezamenlijke beschouwing hanteert de minister de insteek dat
de provincies bij de verlening van de ontheffing naar de nieuwe
beleidsregels zullen gaan verwijzen.
In overleg met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor
Diergeneeskunde (KNMvD) en de wildopvangcentra heeft het
ministerie van LNV in kaart gebracht welke veterinaire handelingen
momenteel zijn voorbehouden aan dierenartsen. De KNMvD werkt
momenteel samen met de opvanglocaties en andere stakeholders aan
een voorstel om een uitzondering te maken voor opvangcentra, zodat
zij, onder voorwaarden enkele veterinaire handelingen zouden
kunnen uitvoeren, zoals dat nu al geregeld is voor veehouders. Later dit
jaar wordt dit duidelijker.
Tijdens gesprekken met Dierenlot en de Dierenbescherming is dit
onderwerp ook aan de orde geweest. Het heeft sowieso de aandacht
van deze partijen en wordt door hen ook beschouwd als een onderdeel
van hun werk. Eventueel wordt dit onderwerp meegenomen bij de
cursussen, maar het zwaartepunt zal bij de cursussen liggen op het
werven van fondsen en het werven en vasthouden van vrijwilligers.

Bij de keten van opvang en transport van wilde dieren in nood zijn
verschillende maatschappelijke partijen betrokken. Door o.a. bij te
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problemen groot zijn en een bedreiging vormen voor een
duurzame borging van opvang en vervoer van in het wild
levende zieke en gewonde dieren. We zien nog steeds dat
organisaties financieel op het randje balanceren. Onze
fractie is blij met de gereserveerde € 50.000 per jaar, maar
we zien dat hiervan een groot gedeelte gaat naar
cursussen (ook zeker nodig voor de professionaliteit) en €
10.000 naar een noodfonds. In hoeverre heeft GS zicht op
of hiermee een duurzame opvang en vervoer voor in het
wild levende dieren geborgd is en/of wat er meer voor
nodig zou zijn?
Hoe is de onderverdeling tot stand gekomen
(10.000/40.000)?
En is de verwachting dat een noodfonds van € 10.000 euro
acute financiële problematiek aan kan pakken?
Waarvoor is de kleine opdrachtensystematiek /
vouchersysteem inzetbaar, wat valt hier onder?

dragen aan professionalisering van fondsenwerving, worden de
ketenpartijen in staat gesteld om zelf hun financiële situatie te
verbeteren en die stabiel en toekomstbestendig te maken.

Zie antwoord op vraag 2.
Zie antwoord op vraag 2.
We zijn met een organisatie in gesprek die de vouchersystematiek voor
de provincie kan gaan uitvoeren. Deze organisatie is goed bekend met
de materie. Het uitwerken van wat hier onder kan vallen maakt
onderdeel uit van de gesprekken. Naar verwachting wordt het mogelijk
om vouchers bijvoorbeeld in te zetten voor: het aanschaffen van
materiële zaken, voor het verbeteren van de website van een
ketenpartij bijvoorbeeld om de fondsenwerving goed vorm te geven of
aan maatwerk cursussen. Zoals gezegd, we willen hierbij ook vooral
varen op de kennis en ervaring van de organisatie die de
vouchersystematiek kan gaan uitvoeren.
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