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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) informeren wij u dat ons college op 2 juni jl.
heeft besloten het Zeehondenakkoord aan te gaan. Dit akkoord is op 3
juni jl. namens de vijf kustprovincies ondertekend door de Groningse
gedeputeerde Staghouwer. Het Zeehondenakkoord treft u aan als bij
lage bij deze brief.
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Uw kenmerk

Het doel van het akkoord is een eenduidige en zorgvuldige manier van
opvang van zeehonden in Nederland te realiseren, waarbij zowel het be
lang van de populatie als dat van het individuele dier centraal staat. Het
gaat gelukkig goed met de populaties grijze en gewone zeehonden. De
opvang van zeehonden is vanuit het oogpunt van de populatie niet
noodzakelijk en wordt daarom ontraden in situaties waarin opvang ne
gatieve effecten heeft op de populatie wilde zeehonden. Menselijk in
grijpen kan namelijk nadelige gevolgen hebben voor zeehonden, zoals
scheiding van moeder en pup en meer concurrentie voor het beschik
bare voedselaanbod. Kortom: in het Zeehondenakkoord spelen overwe
gingen van dierenwelzijn en het belang van de populatie een centrale
rol.
Een ander doel van het akkoord is de professionalisering van de op
vang. Dit wordt bereikt door het inzetten van zeehondenwachters, die
een opleiding zullen krijgen en verbonden zijn aan één van de erkende
zeehondencentra. Het Handelingskader zeehondenopvang geeft zee
hondencentra, de twee vrijwilligersorganisaties en de zeehondenwach
ters een kader om in verschillende situaties en in verschillende gebie
den op en goede manier om te gaan met gestrande zeehonden. Partijen
nemen dat kader als uitgangspunt voor de opvang van zeehonden en
hun inzet in het kader van het Zeehondenakkoord.
Bij de uitvoering van het Zeehondenakkoord werken partijen, ieder van
uit hun eigen rol en verantwoordelijkheden, met elkaar samen. Om de
doelen te bereiken worden verschillende instrumenten ingezet, zoals
communicatie, opleiding, onderzoek en het verbeteren van het toezicht
en de handhaving van de wet- en regelgeving. De provinciale bijdrage
bestaat voornamelijk uit toezicht en handhaving (door omgevingsdienst
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Noord-Holland Noord) , communicatie en de opleiding van zeehonden
wachters. Ook zijn in het Zeehondenakkoord afspraken gemaakt over
informatieverzameling, meldingen en de opvang zelf. Het ministerie van
LNV zal de Regeling natuurbescherming, die regels bevat voor de op
vang, zo aanpassen dat deze in lijn wordt gebracht met het Zeehonden
akkoord. Ten aanzien van het verplaatsen en uitzetten van zeenhonden
zullen de kustprovincies besluiten (ontheffing/vrijstelling) nemen vanuit
hun bevoegdheid in de Wet natuurbescherming. Er zal hierbij worden
ingezet op een gezamenlijke ontheffing van de kustprovincies om zo
doende eenduidige regels te stellen. Tenslotte zullen de provincies na
gaan of er voldoende afspraken zijn ten aanzien van toezicht en hand
having van het akkoord. Waar nodig zullen aanvullende afspraken wor
den gemaakt.
Het akkoord is gebaseerd op het advies van de Wetenschappelijke Ad
viescommissie Zeehondenopvang (WAZ) en de reactie daarop van de mi
nister van LNV, beide in 201 8 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamer
stuk 28 286, nr. 970 en 986). Het advies van de WAZ werd gekenmerkt
door twee belangrijke pijlers: (1) vanuit de constatering dat het goed
gaat met de zeehondenpopulatie, zeehonden in beginsel niet meer op
te vangen, maar alleen onder voorwaarden en (2) de opvang van zee
honden verder te professionaliseren. Sindsdien zijn er meerdere ge
sprekken gevoerd onder leiding van mevrouw Schokker tussen de pro
vincies, opvangcentra, vrijwilligersorganisaties en het ministerie van
LNV, met bijgevoegd Zeehondenakkoord als gevolg.
Het Zeehondenakkoord kent een looptijd tot 1 januari 2028 en zal na
vier jaar worden geëvalueerd. Aan de uitvoering van het akkoord zullen
het ministerie van LNV en de vijf kustprovincies financieel bijdragen. Dit
is voor de kosten van met name opleiding, communicatie en onderzoek.
Op basis van uitgewerkte plannen voor deze onderdelen zullen het mi
nisterie en de kustprovincies hun bijdragen van in totaal maximaal €1,2
miljoen beschikbaar stellen op basis van een verdeling 8096-20%. De
exacte kosten kunnen nog iets fluctueren, maar vooralsnog gaan wij uit
van een Noord-Hollandse bijdrage van € 55.500 voor vier jaar (tot en
met 2023). Dit bedrag kan binnen de huidige begroting worden gedekt.
Voor de periode na 2023 zijn nog geen afspraken gemaakt; dit zal ge
beuren na de tussentijdse evaluatie.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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