Aan: Gedeputeerde en Provinciale Staten van Noord-Holland
Van: Opvangcentra voor wilde dieren in Noord-Holland
Betreft: provinciale steun vanwege de coronacrisis
4 juni 2020

Geachte Gedeputeerde en leden van de Provinciale Staten van Noord-Holland,
De coronacrisis heeft ook de wildopvangcentra in Noord-Holland getroffen. Naar schatting is
gemiddeld zo’n 20% van de jaarlijkse inkomsten weggevallen. Omdat evenementen zijn
afgelast, kunnen de opvangcentra daar geen donaties ophalen. De huis-aan-huis collecte kan
in de 1,5 meter samenleving geen doorgang hebben en dat zal waarschijnlijk nog lang zo
blijven. De Open Dagen in de wildopvangcentra zijn geannuleerd evenals rondleidingen en
lezingen. De passanten die een gewond of verweesd dier brengen mogen niet verder dan
het toegangshek en zijn daarom ook minder geneigd tot een gift. Ook het wegvallen van
stagiaires en vaak kwetsbare vrijwilligers, heeft tot gevolg dat er meer ingehuurde
medewerkers nodig zijn. Deze extra arbeidskosten drukken zwaar op het budget.
En ten slotte verwachtten wij dat de economische recessie als gevolg van de COVID19
lockdown ook grote gevolgen zal hebben voor wildopvangcentra. Behalve dat bedrijven
minder zullen sponsoren, zijn we bang dat ook gemeenten die soms een financiële
vergoeding voor geleverde diensten betalen, zich zullen terugtrekken. En ten slotte is het
niet onwaarschijnlijk dat er het komende jaar een fors verlies zal zijn van het aantal
donateurs vanwege bezuinigingen op hun huishoudbudget. Wij hebben, kortom, grote
zorgen over het voortbestaan van de wildopvangcentra.
Rol Provincie
Hoewel de wettelijk vastgestelde zorgplicht voor elk wild dier in nood voor een ieder geldt,
zijn er nog altijd vragen omtrent de consequenties van deze regel. Deze discussie is zeer
actueel. Naar aanleiding van de aangenomen motie(s) Wassenberg-Graus in de Tweede
Kamer afgelopen december, is er door het Ministerie van LNV een werkgroep opgericht met
als doel tot richtlijnen te komen als het gaat om financiële vergoedingen aan
wildopvangcentra door de overheid. Op dit moment wordt er vooral gedacht aan een
richtlijn met betrekking tot een verplichting voor elke Provinciale Staten. Dit onder meer
omdat de provincie gaat over natuur in de regio en ook omdat natuurcompensatie door de
aanleg van infrastructuur voor de hand ligt. Wildopvangcentra vervullen daar een rol in:
opvang en revalidatie van gewonde, verzwakte en verweesde dieren die na herstel weer
uitgezet worden, zijn daarmee een factor voor een gunstige instandhouding van de
biodiversiteit. Want let wel: de meeste in het wild levende dieren zijn door menselijk
handelen in de problemen gekomen.
Maar verreweg het sterkste argument is het feit dat in 2017 de hele taak met betrekking tot
de ontheffingen voor wildopvangcentra om wilde dieren op te vangen, te verzorgen en weer
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uit te zetten - inclusief de controle daarop van de rijksoverheid - aan de provincie is
overgedragen.
Financiële vergoeding
Vooruitlopend op die richtlijn voor een structurele financiële vergoeding voor geleverde
diensten, verzoeken wij de provincie ons te betrekken in de corona-steunmaatregelen. Naar
wij vernomen hebben heeft de provincie Noord-Holland twee fondsen in het leven geroepen
om de gevolgen van de coronacrisis in Noord-Holland te bestrijden. Er is 10 miljoen euro
uitgetrokken voor culturele en maatschappelijke organisaties. Die zijn bedoeld om dat soort
organisaties op korte termijn te steunen zodat ze niet omvallen. Ons verzoek is eenvoudig:
beschouw wildopvangcentra als relevante maatschappelijke organisaties en zorg dat een
deel van dit fonds bij de wildopvangcentra terecht komt.
Inspreken
Op maandag 8 juni wordt er ingesproken in de commissie LNG door Stichting DierenLot en
een vertegenwoordiger van onderstaande opvangcentra. Voor vragen of een toelichting zijn
wij beschikbaar. Wij hopen dat ons verzoek bij u in goede aarde valt en tot een positief
besluit leidt om de wildopvangcentra als maatschappelijke relevante organisaties te
beschouwen, zodat ook wij een beroep kunnen doen op het fonds voor gederfde inkomsten.
Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke wildopvangcentra Noord-Holland,
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Thecla Wolfs, Egelopvang Haarlem (Haarlem)
Nancy Bromet, Vogelhospitaal Haarlem (Haarlem)
Wouter Koks, Vogel- en Dierenopvang de Bonte Piet (Midwoud)
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(Amsterdam)
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Jan Boshamer, Petra Vlaming, Floor van Vliet en Manda de Jong, Daan van der Elsken,
Stichting Vleermuizenopvang Noord-Holland
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Kees Tegelberg, Vogelhospitaal Midden-Nederland (Naarden)
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