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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

Samenvatting
Probleemstelling

Het doel van opvangcentra voor inheemse wilde dieren is het opvangen
en verzorgen van inheemse dieren die in de problemen zijn gekomen.
Vanaf 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra voor inheemse dieren
voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Sinds deze datum is een
opvangprotocol van kracht dat volgt uit de nota dierenwelzijn (2007). In
het opvangprotocol staan beleidsregels die de sector beogen te
professionaliseren en de kwaliteit van opvang te stabiliseren. Hiervoor
zijn financiële middelen nodig. Een belangrijk kenmerk van de sector
dierenopvang is dat deze grotendeels gerund wordt door vrijwilligers
waarbij onzekerheid over het beschikbare budget vaker regel dan
uitzondering is. De centra zijn vaak grotendeels afhankelijk van
vrijwilligers en volledig afhankelijk van giften. De beleidsverandering
dreigt dan ook te leiden tot een verschraling van de opvang van dieren
uit het wild. Hierdoor krijgen in de toekomst minder dieren de
benodigde zorg en zullen kennis en expertise van dierverzorgers verloren
gaan.
Artikel 2 van de Flora- en faunawet en artikel 36 van de Gezondheidsen Welzijnswet voor Dieren geven aan dat iedereen een zorgplicht heeft
voor in het wild levende dieren. Veel burgers die de zorg voor wilde
inheemse dieren in nood op zich hebben genomen, zullen nu echter
bezwijken onder de onlangs verzwaarde zorgplicht.
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Oplossing

Datum

Om de problematiek van de opvang van dieren uit het wild zo goed
mogelijk te ondervangen is het wenselijk dat er in Brabant een
gestructureerde opvang komt. De Partij voor de Dieren stelt een vorm
van gecentraliseerde opvang voor met steunpunten.
Idealiter zijn er dan in Noord-Brabant twee hoofdcentra (een centrum in
Oost-Brabant en een centrum in West-Brabant), die onder één stichting
en één management vallen.
Het transport wordt uitgevoerd door dierenambulances.

7 september 2012
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Dekking

In de nota wordt een voorstel gedaan voor een eenmalige en structurele
bijdrage van de provincie waarbij de financiële inzet klein is, met een
grote meerwaarde voor Brabant. Gedacht wordt aan een vorm van vaste
cofinanciering voor heel Brabant. Daar tegenover staat de investering die
de sector zelf doet in tijd, kennis en arbeid.
Om de sector verder extra te prikkelen wordt gedacht aan een extra
variabele cofinanciering van 30% provinciale ondersteuning op de
variabele baten die de sector krijgt uit bijvoorbeeld giften.

§ 1.

Inleiding

Doel Opvangcentra

Het doel van opvangcentra voor inheemse dieren is het opvangen
en verzorgen van inheemse dieren die in de problemen zijn gekomen.
Dieren die worden opgevangen zijn o.a. vogels, egels en vleermuizen. Na
een deskundige behandeling worden de dieren zo snel mogelijk weer in
de natuur vrijgelaten. In Brabant zijn ongeveer 10 opvangcentra (van
groot tot klein). In 2010 werden er 6094 dieren naar een
opvangcentrum gebracht en opgevangen. De verschillende opvangcentra
hebben een uitgebreide expertise over de dieren die zij opvangen.
Probleemstelling

Vanaf 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra voor inheemse dieren
voldoen aan nieuwe kwaliteitseisen. Sinds deze datum is een
opvangprotocol van kracht dat volgt uit de nota dierenwelzijn (2007). In
het opvangprotocol staan beleidsregels die de sector beogen te
professionaliseren en de kwaliteit van opvang te stabiliseren. Deze
kwaliteitseisen hebben tot gevolg dat opvangcentra meer kosten moeten
maken en striktere regels moeten volgen met een grotere tijdsbelasting tot
gevolg.
Een belangrijk kenmerk van de sector is echter dat deze grotendeels
gerund wordt door vrijwilligers waarbij onzekerheid over het beschikbare
budget vaker regel dan uitzondering is. De centra zijn vaak grotendeels
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afhankelijk van vrijwilligers en volledig afhankelijk van giften. Deze
tegenstelling zorgt er voor dat veel opvangcentra in de problemen zijn
gekomen. De beleidsverandering dreigt dan ook te leiden tot een
verschraling van de opvang van dieren uit het wild.
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In Nederland hebben 43 van de 93 opvangcentra een ontheffing
gekregen. Dat betekent dat de overige opvangcentra grote kans hebben
dat ze moeten sluiten. Wanneer de provinciale dekking wegvalt kunnen
er minder dieren worden opgevangen. In Brabant geeft het overgrote
deel van de opvangcentra aan niet te kunnen voldoen aan de nieuwe
kwaliteitseisen dan wel in financiële problemen te komen. Daarom is het
van belang dat er op korte termijn aandacht wordt besteed aan dit
onderwerp.
Provinciaal belang

Een goede opvang voor inheemse dieren komt het imago van Brabant
ten goede (topregio met een topopvang); opvangcentra hoewel
kleinschalig zijn waardevol voor natuurbeleving en natuureducatie en
kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Een vergrote
belangstelling voor inheemse dieren is niet alleen positief voor de
natuurbeleving, het is ook een middel voor het vergroten van de
financiële zelfstandigheid door middel van sponsoring en giften.
Er is ook een maatschappelijke behoefte aan goede opvang van inheemse
dieren, zoals ook het rapport van LNV aangeeft.1 Opvangcentra
vervullen deze behoefte doordat vrijwilligers onder deskundige leiding
kunnen voldoen aan de zorgplicht voor dieren, zoals verwoord in de
Flora- en Faunawet, zie §4. Uit onze enquête blijkt dat er steeds meer
dieren worden opgevangen. Cijfers uit de vragenlijsten laten een
stijgende lijn zien: met uitzondering van de vleermuizenopvang laten de
andere opvangcentra stijgingspercentages zien van 44%, 58% en 50%
over 2010.2
Wanneer de burgers geen invulling meer kunnen geven aan deze
zorgplicht, ligt er een belang voor overheden om daar invulling aan te
geven. De provincie is daarvoor de aangewezen instantie omdat taken
met betrekking tot natuurbeheer en bescherming eveneens bij de
provincie liggen, en inheemse dieren een onderdeel van de natuur
vormen. Gedomesticeerde dieren (zoals honden en katten) krijgen de
benodigde zorg op gemeentelijk niveau, waarbij de gemeenten financieel
ondersteunen, echter voor de zorg van inheemse (wilde) dieren is op
overheidsniveau niets geregeld.

1
2

Nota Dierenwelzijn, LNV 10-12-2007, p. 44.
Zie Enquête onder opvangcentra niet-gedomesticeerde dieren in Noord-Brabant.
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Datum

Oplossing

7 september 2012

Om de problematiek van de opvang van dieren uit het wild zo goed
mogelijk te ondervangen is het wenselijk dat er in Brabant een
gestructureerde opvang komt. De Partij voor de Dieren stelt een vorm
van gecentraliseerde opvang voor met steunpunten. De steunpunten
werken onder de vergunning van het hoofdcentrum. De huidige
bestaande gespecialiseerde opvangcentra (egels, vleermuizen, roofvogels)
blijven zelfstandig opereren als zij dit aangeven en met ingang van juli
2012 de benodigde vergunning bezitten.
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Idealiter zijn er dan in Noord-Brabant twee hoofdcentra (een centrum in
Oost-Brabant en een centrum in West-Brabant), die onder één stichting
en één management vallen. Door deze hoofdcentra is de continuïteit in
opvang gewaarborgd. De steunpunten kunnen eveneens gespecialiseerde
kennis en opvang bieden, maar werken nauw samen met de hoofdcentra.
In de hoofdcentra zijn enkele professionele werkkrachten aanwezig.
Het transport wordt uitgevoerd door dierenambulances. De
dierenambulances moeten hier de nodige vergunningen en vergoedingen
voor krijgen, maar zijn dan ook verplicht altijd te rijden en de dieren
rechtstreeks af te leveren bij een gespecialiseerd opvangcentra. De
hoofdcentra bepalen waar de dieren naar toe gaan.
Dekking

In de nota wordt een voorstel gedaan voor een eenmalige en structurele
bijdrage van de provincie waarbij de financiële inzet klein is, met een
grote meerwaarde voor Brabant, zie §8.
Het voorstel is om de opvang voor een deel te cofinancieren en de sector
verder financieel te prikkelen. Gedacht wordt aan een vorm van vaste
cofinanciering voor heel Brabant. Daar tegenover staat de investering die
de sector zelf doet in tijd, kennis en arbeid.
Om de sector verder extra te prikkelen wordt gedacht aan een extra
variabele cofinanciering van 30% provinciale ondersteuning op de
variabele baten die de sector krijgt uit bijvoorbeeld giften. Ook voor de
vervoerskosten van dieren wordt een post opgenomen, zie §8.
Gezien de huidige strengere regelgeving is er grote behoefte aan het
opzetten van een Brabant-brede paraplu-organisatie. We stellen daarom
voor om de dekking te zoeken binnen de herziening van het natuur- en
landschapsbeleid.

4/14

§ 2.

Opbouw van de nota

Datum

7 september 2012

In §3 wordt het landelijke kader weergegeven zoals geformuleerd in de
Nota Dierenwelzijn. Na het wettelijke kader in §4 worden in §5 de
nieuwe beleidsregels beschreven. In §6 worden de knelpunten van de
uitvoering van het beleid aangegeven. In §7 staan voorstellen voor
ondersteuning van de sector geformuleerd. In §8 zijn de kosten en de
dekking opgenomen.

§ 3.
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Nota Dierenwelzijn

In de nota Dierenwelzijn (LNV, 2007) wordt een afwegingskader
geformuleerd ten aanzien van dieren in het wild. De minister zet voorop
dat de vrijheid van beschermde wilde dieren steeds meer beïnvloed wordt
door de mens: door fysieke beperking van de leefomgeving, door het
reguleren van populaties in het kader van beheer en schadebestrijding en
door de opvang van gewonde en zieke dieren.3
Aan de ene kant moet de bemoeienis met dieren in het wild zoveel
mogelijk worden beperkt. Aan de andere kant is Nederland dichtbevolkt
en staat de natuur voortdurend onder druk. Voor behoud en
ontwikkeling van de biodiversiteit is het daarom noodzakelijk dat
verantwoord wordt omgegaan met natuur. Hoe wordt dat gedaan? In de
Flora- en Fauna wet wordt voor ingrijpen in de natuur uitgegaan van het
‚Nee, tenzij…‛ principe. Menselijke bemoeienis wordt zoveel mogelijk
beperkt. Activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten zijn
in principe verboden.

§ 4.

Wettelijk kader: zorgplicht

Artikel 2 van de Flora- en fauna en artikel 36 van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren geven aan dat iedereen een zorgplicht heeft. In
artikel 2 van de Flora- en Faunawet staat geformuleerd:



3

Een ieder dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het
wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.
De zorg, zoals bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in
dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door
zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna
kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen
achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden

Nota Dierenwelzijn, LNV 10-12-2007, p. 43.
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gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te
maken.
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Artikel 36, lid 3, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
verwoord de zorgplicht als volgt:


Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te
verlenen.

Ook in de nieuwe Wet Dieren, die de GWWD gaat vervangen staat de
zorgplicht geformuleerd.4
Burgers geven invulling aan deze zorgplicht door een gewond dier naar
een vogel- of wildopvangcentrum te brengen omdat zij zelf geen
gespecialiseerde kennis hebben om de juiste zorg te kunnen verlenen. Zij
kunnen op deze manier aan hun zorgplicht voldoen als binnen redelijke
afstand een dergelijk opvangcentrum is. Burgers kunnen ook de
Dierenambulance bellen. Deze kan kiezen of zij het dier wil ophalen. In
de praktijk zal de Dierenambulance uitrijden als het gewonde dier
binnen hun verzorgingsgebied (vaak gemeentegrenzen) valt.

§ 5. Beleid

Het ministerie gaat uit van het gegeven dat hoewel dieren in het wild in
principe met rust gelaten moeten worden de burger, geconfronteerd met
gewonde (beschermde) dieren uit het wild, een zorgplicht heeft. Deze
plicht staat geformuleerd in bovengenoemde wetten. Afgezien van deze
juridische basis stelt de minister ook dat naast dierenwelzijnoverwegingen
er ook politiek-maatschappelijke redenen bestaan om over te gaan tot de
opvang van deze gewonde dieren uit de natuur.5
Naar aanleiding van de Nota Dierenwelzijn (2007) heeft het ministerie
een opvangprotocol ontwikkeld waarin een aantal kwaliteitseisen voor de
opvang van beschermde inheemse diersoorten zijn geformuleerd. Naar
aanleiding van het besluit van LNV van 20 maart 2009 moeten met
ingang van 1 juli 2012 alle opvangcentra van (beschermde) inheemse
diersoorten voldoen aan de nieuwe beleidsregels. De nieuwe eisen staan
in bijlage I.
4

Zie artikel 1.4 nieuwe Wet Dieren https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb2011-345.html
5
Nota Dierenwelzijn, LNV 10-12-2007, p. 44.
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Als centra voldoen aan deze eisen wordt een ontheffing op grond van de
Flora- en Faunawet verleend. Het gaat hierbij om een ontheffing om
dieren te vervoeren, onder zich te hebben, te bemachtigen of te doden.
Alle oude ontheffingen komen te vervallen. Wat zijn de gevolgen van
deze nieuwe eisen?
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§ 6. Knelpunten

De beleidsregels zijn opgesteld om een impuls te geven aan de
verbetering van de kwaliteit van opvangcentra.6 De Partij voor de Dieren
afdeling Noord-Brabant heeft in juli en augustus 2011 onderzoek gedaan
naar de situatie van de opvangcentra in Noord-Brabant. Uit dit
onderzoek is gebleken dat er op dit moment geen structurele opvang in
deze provincie is voor (beschermde) dieren uit het wild. De afgelopen
jaren hebben verschillende (vogel)opvangcentra de deuren gesloten.
Op dit moment zijn er twee vogelopvangcentra: één in Zundert, één in
Tilburg. Er is één centrum in oprichting c.q. doorstartend in de buurt
van Someren. Verder bestaat er één egelopvangcentrum en een
vleermuizenopvangcentrum. Daarnaast is er een dierenasiel in Helmond
dat ook de tijdelijke zorg voor niet gedomesticeerde dieren, vóór de
plaatsing in een gespecialiseerd opvangcentrum, op zich neemt.
Knelpunt 1. Opvangcentra hebben niet voldoende financiële middelen.
Opvang van inheemse dieren wordt al jaren gekenmerkt door een
voortdurend financieel kwetsbaar evenwicht. Opvangcentra voor
beschermde inheemse dieren moeten alles zelf bekostigen en zijn volledig
afhankelijk van giften. Dit in tegenstelling tot dierenasiels voor
gedomesticeerde dieren die subsidie van de gemeente(n) ontvangen,
waarmee zij een contract afsluiten.
Respondenten geven aan door de nieuwe kwaliteitseisen zodanig extra
kosten te moeten maken, dat zij geen toekomst voor hun centrum zien.
Concreet betekent dit dat van de huidige vier centra er drie dicht gaan.
Het kwaliteitsprotocol verlangt aanpassingen van opvangcentra die extra
kosten met zich meebrengen. De minister van LNV stelde eerder dat er
voldoende draagvlak is voor de nieuwe kwaliteitseisen. In de gehouden
enquêtes geven alle respondenten echter aan onvoldoende financiële
middelen te hebben om te voldoen aan de nieuwe eisen. De nieuwe
kwaliteitseisen zijn paradoxaal: centra kunnen de opvang volhouden
6

Toelichting bij ‘Besluit van de Minister van LNV d.d. 20 maart 2009, nr.
TRCJZ/2009/620, houdende de vaststelling van beleidsregels over de kwaliteit van de
opvang van beschermde inheemse diersoorten’, Staatscourant 2009 nr. 62.
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omdat de beherende vrijwilligers veelal een baan ernaast hebben. De
eisen die nu gesteld worden aan professionalisering leiden ertoe dat
betaalde krachten aangesteld moeten worden, maar de beheerders
hebben onvoldoende middelen om zichzelf aan te stellen en te betalen.
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Financiële zelfstandigheid van opvang voor dieren uit het wild is niet
haalbaar, er is bij dieren uit het wild geen sprake van gemeentelijke
zorgplicht. De uit de (morele) zorgplicht voortvloeiende kosten voor
opvang zullen dus door de gemeenschap en/of overheid gedragen
moeten worden.
Knelpunt 2. Als centra verdwijnen, zullen minder inheemse dieren in
nood geholpen worden.
Als het aantal opvangcentra in de provincie sterk daalt, zal het welzijn
van de dieren afnemen en gaat kennis en ervaring van beheerders
verloren. De afstand naar bestaande opvangcentra wordt groter,
waardoor de kans groter wordt dat voor dieren de benodigde hulp te laat
komt of dat mensen de hulpbehoevende dieren niet meer weg brengen,
of thuis gaan ‘experimenteren’ met het dier. Dit zal betekenen dat het
resultaat van de invoering van de kwaliteitseisen is dat de dieren die
opgevangen worden een ‘A-klasse’ opvang krijgen, maar dat het
merendeel van deze dieren helemaal geen opvang en zorg krijgt.
Daarnaast zullen opvangcentra die wel voldoen aan het protocol veel
meer dieren op moeten vangen, wat lokaal weer een verhoging van de
kosten met zich meebrengt. Deze centra zullen te kampen krijgen met
ruimtegebrek en zullen dieren moeten weigeren.
Knelpunt 3. Kennis en expertise dreigen uit Brabant te verdwijnen.
Vrijwilligers die werkzaam zij in een opvangcentrum voor wilde
inheemse dieren hebben doorgaans een brede kennis en expertise
opgedaan die noodzakelijk is voor de zorg voor deze dieren. Als
opvangcentra worden gesloten, gaat deze kennis verloren en zal de
kwaliteit van zorg voor wilde inheemse dieren achteruit gaan.
Knelpunt 4. Vleermuizenopvang.
Wel geld voor meldpunt geen geld voor opvangcentrum. Sinds 2002
hebben de gemeenten de taak te zorgen voor meldingen rondom
vleermuizen. In 2006 is provinciale nota over de bescherming van
vleermuizen opgesteld en is er een centraal meldpunt opgezet door de
provincie. Wanneer nodig wordt het dier naar de gespecialiseerde
opvang gebracht, welke voor opvang en zorg financieel wordt
ondersteund door de provincie. Om te voldoen aan de nieuwe
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kwaliteitseisen moet het centrum twee aparte ruimtes gaan bouwen of
huren. Dit kan de beheerster niet zelf bekostigen. Ondanks dat het
meldpunt en de opvang een uitvloeisel zijn van de provinciale nota
vleermuizenbescherming, wordt dit centrum nu met sluiting bedreigd.
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Knelpunt 5. Transport van dieren.
Het vervoer van gewonde dieren is afhankelijk van goedwillende
bestuurder. Dierenambulances worden gereden door vrijwilligers van de
Dierenbescherming of door particuliere vrijwilligers. Er is geen volledige
dekking van de regio Brabant. In de praktijk brengen dierenambulances
soms gevonden beschermde inheemse dieren in nood naar een
opvangcentrum zonder dat hiervoor een vrijstelling bestaat op grond van
de Flora- en Faunawet. Men krijgt voor deze ritten geen vergoeding van
de gemeente. Men betaalt uit eigen zak. Als centra sluiten en er slechts
één overblijft, moeten zowel particulieren als ambulances grotere
afstanden afleggen. De huidige stijgende brandstofprijzen daarbij
opgeteld kan de verwachting niet anders zijn dan dat steeds minder
gewonde inheemse dieren het opvangcentrum zullen bereiken. In diverse
plaatsen zullen mensen met een gewond dier staan terwijl niemand ze
kan helpen.
§ 7. Voorstellen
Uitgangspunten:





De sector voor opvang van inheemse dieren investeert tijd, kennis en
arbeid in het verstrekken van noodzakelijke hulp. Deze investering
vertegenwoordigt een grote financiële waarde.
De provincie en gemeenten erkennen de maatschappelijke rol van
opvangcentra van (beschermde) inheemse diersoorten.
De overheid stelt de beleidsregels op en moet daarbij ook de
voorwaarden scheppen waaronder de centra aan die eisen kunnen
voldoen.

Rol voor de provincie bij de ondersteuning van opvangcentra
voor beschermde inheemse diersoorten.

Burgers geconfronteerd met (beschermde) inheemse dieren in nood zijn
verplicht de nodige zorg te bieden. Burgers zijn echter niet toegerust om
die zorg te bieden. Kennis en capaciteit zijn wel aanwezig bij de
opvangcentra, echter financiële middelen zijn veelal afwezig.
De provincie is de meest voor de hand liggende overheidslaag voor
ondersteuning van deze centra omdat zij (mede)verantwoordelijk is voor
de uitvoering en handhaving van de Flora- en Faunawet, de
Natuurbeschermingswet, Wet op de Ruimtelijke ordening, Wet
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milieubeheer en Waterwet (en in de nabije toekomst de nieuwe
Natuurwet). Opvangcentra voor (beschermde) inheemse dieren opereren
bovenregionaal vanwege hun specialistisch werk en zijn daarmee
gemeentegrenzen overstijgend.
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Naar een Brabant-brede opvangstructuur

Om de problematiek van de opvang van dieren uit het wild zo goed
mogelijk te ondervangen is het wenselijk dat er in Brabant een
gestructureerde opvang komt. De Partij voor de Dieren stelt een vorm
van gecentraliseerde opvang voor met steunpunten. De steunpunten
werken indien mogelijk onder de vergunning van het hoofdcentrum.
Idealiter zijn er in Noord-Brabant twee hoofdcentra (een centrum in
Oost-Brabant en een centrum in West-Brabant), die onder één stichting
en één management vallen. Door deze hoofdcentra is de continuïteit in
opvang gewaarborgd. De steunpunten kunnen eveneens gespecialiseerde
kennis en opvang bieden, maar werken nauw samen met de hoofdcentra.
In de hoofdcentra zijn enkele professionele werkkrachten aanwezig.
Het transport wordt uitgevoerd door dierenambulances. De
dierenambulances moeten hier de nodige vergunningen en vergoedingen
voor krijgen, maar zijn dan ook verplicht altijd te rijden en de dieren
rechtstreeks af te leveren op een gespecialiseerd opvangcentra. De
hoofdcentra bepalen waar de dieren naar toe gaan. De huidige
bestaande gespecialiseerde opvangcentra (egels, vleermuizen, roofvogels)
blijven zelfstandig opereren als zij dit aangeven en met ingang van juli
2012 de benodigde vergunning bezitten.
Maatregelen

Maatregel 1
Er wordt een eenmalige stimuleringssubsidie aan de opvangcentra
verleend voor de benodigde infrastructuur zoals gebouwen en inrichting.
De egelopvang ontvangt hieruit eenmalig een bijdrage voor aankoop van
opvangkooien en het vleermuizenopvangcentrum ontvangt hieruit een
eenmalig een bijdrage voor bouw van een opstal naar de nieuwe eisen.
Maatregel 2
De centrale opvangcentra krijgen een jaarlijkse bijdrage voor exploitatie
van de centra waarvan voldoende vakbekwame medewerkers, jaarlijkse
informatieverplichtingen en onderhoud opstallen bekostigd kunnen
worden.
Maatregel 3
Dierenambulances ontvangen een bijdrage in de kilometervergoeding
voor het vervoer van dieren naar een opvangcentrum. De vergoeding
wordt uitgekeerd door de centrale opvangcentra.
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Maatregel 4
Kleine gespecialiseerde opvanglocaties die op het moment opereren met
een vergunning, zoals voor opvang voor roofvogels, krijgen de
noodzakelijk ondersteuning. Hiervoor is een verdere inventarisatie
noodzakelijk.
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Maatregel 5
Alle dierenambulances krijgen een ontheffing van de Flora- en Faunawet
voor het vervoeren van beschermde inheemse dieren.
Maatregel 6
De provincie zet zich in om alle gemeenten aangesloten te krijgen bij het
meldpunt vleermuizen.
Maatregel 7
De overkoepelende stichting overlegt 1 maal per jaar een (financieel)
verslag.

§ 8. Kosten van beleidsuitvoering

De kosten voor ondersteuning van de omvang voor inheemse dieren
kunnen worden opgebouwd uit eenmalige kosten voor de opbouw van
een structuur van een Brabant-brede opvang, investeringen in
dierenwelzijn conform de nieuwe wetgeving en variabele kosten per jaar.
Daar tegenover staat de investering die de sector zelf pleegt in termen
van tijd, kennis en arbeid voor het verstrekken van noodzakelijke hulp
aan dieren. Deze investering vertegenwoordigt een grote financiële
waarde.
Het voorstel is om de opvang voor een deel te cofinancieren en de sector
daardoor financieel te prikkelen. Gedacht wordt aan een vorm van vaste
cofinanciering voor heel Brabant. Daar tegenover staat de investering die
de sector zelf doet in tijd, kennis en arbeid. Om de sector verder extra te
prikkelen is gedacht aan een extra variabele cofinanciering van 30%
provinciale ondersteuning op de variabele baten die de sector krijgt uit
bijvoorbeeld giften. Ook voor de vervoerskosten van dieren is een post
opgenomen.
- Eenmalige stimuleringssubsidie € 300.000 (opbouwen en investering
infrastructuur zoals gebouwen en inrichting, kosten oprichten
rechtsvorm).
- Structurele provinciale cofinanciering centra € 115.000 per jaar (salaris
vaste medewerkers, onderhoud, scholing en bereikbaarheid).
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- Variabele provinciale cofinanciering van 30% op de baten van de
sector zelf.
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- Structurele subsidie voor de vervoerskosten € 35.000 per jaar
Gezien de huidige strengere regelgeving is er behoefte aan het opzetten
van een Brabant-brede paraplu-organisatie waarbij een eenmalige
stimuleringssubsidie, een structurele cofinanciering, variabele
cofinanciering en een bijdrage in vervoerskosten wordt verleend. We
stellen daarom voor om de dekking te zoeken binnen de herziening van
het natuur- en landschapsbeleid.

Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Brabant, augustus 2012.
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Bijlage I

Datum

7 september 2012

Kernachtig weergegeven zijn de nieuwe eisen voor opvangcentra voor
wilde inheemse dieren:
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1. Het opvangcentrum heeft als rechtsvorm een stichting of een vereniging;
2. Het opvangcentrum heeft een vakbekwame dierverzorger.
3. Het doel is dieren opvangen, laten herstellen en zo spoedig mogelijk laten
terugkeren in de natuur;
4. Er mogen geen bedrijfsmatig activiteiten gekoppeld zijn aan de opvang van
(beschermde) dieren;
5. De werkwijze m.b.t. opvang en behandeling wordt schriftelijk vastgelegd.
Bestuur, beheerder en medewerkers handelen volgens deze procedure;
6. Het centrum moet continu telefonisch bereikbaar zijn;
7. Het centrum moet samenwerken met andere centra die dieren kunnen opvangen
waar u zelf niet voor kunt zorgen;
8. Het centrum moet ingericht zijn voor gespecialiseerde opvang van een of meer
diersoorten;
9. Naast geschikte verblijfsruimtes, moeten ook aparte ruimtes zijn voor herstel,
veterinaire behandeling, quarantaine en uit te wennen;
10. Er moeten hygiënische omstandigheden zijn om besmetting te voorkomen;
11. Roof- en prooidieren moeten voldoende gescheiden zijn;
12. De juiste voeding moet beschikbaar zijn;
13. De juiste veterinaire zorg moet beschikbaar zijn;
14. Er is een goed protocol voor het invrijheidstellen inclusief vooraf gaande
uitwensituatie;
15. Er is een protocol voor euthanasie;
16. Er is een beheerder die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding;
17. Er is tenminste 1 vaste medewerker met de juiste kwalificaties voor
dierverzorging;
18. Er moet een deugdelijke administratie zijn waarin alle opgenomen dieren
worden vermeld;
19. Er wordt een logboek bijgehouden van de dagelijkse gezondheidstoestand van
alle opgenomen dieren.

1. Het voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform bijgaand ontwerp-besluit.

M. van der Wel
fractievoorzitter Partij voor de Dieren
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Ontwerp-besluit 61/12 B

Voorgestelde behandeling

:

PS-vergadering

:

12 oktober 2012

Statencommissie

:

Ecologie en Handhaving d.d. 5 oktober
2012

Onderwerp

Datum

Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake opvang van
inheemse dieren in nood, verzoek tot ondersteuning van een brabantbrede paraplu-organisatie

7 september 2012
Documentnummer

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Bijlage(n)

3105908

 gelezen het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren d.d. 7
september 2012;
besluiten:
1. Het initiatiefvoorstel inzake opvang wilde inheemse dieren in
nood vast te stellen.
2. De dekking te zoeken binnen de herziening van het natuur- en
landschapsbeleid, als volgt opgebouwd:
a. € 300.000 eenmalige stimuleringssubsidie
b. € 115.000 per jaar structurele cofinanciering
c. Variabele provinciale cofinanciering van 30% op de
baten van de sector zelf
d. € 35.000 per jaar structurele subsidie voor de
vervoerskosten
Dekking te zoeken binnen de herziening van het natuur- en
landschapsbeleid.
’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter
de griffier

14/14

