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Betreft: opvangcentra voor wilde dieren

“ 9 JULI 2020
Kenmerk
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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 7 juli jl.
heeft besloten op welke wijze wij invulling geven aan de in ons
coalitieakkoord aangekondigde ondersteuning van opvangcentra voor
wilde dieren in Noord-Holland. In deze brief geven wij hier een
toelichting op.

Uw kenmerk

In 2019 zijn wij een proces gestart om te bepalen hoe de
ondersteuning van opvangcentra het beste vorm kon krijgen. Wij
hebben twee bijeenkomsten met belanghebbenden georganiseerd (o.a.
opvangcentra, stichting Dierenlot, wethouders en leden uit uw Staten).
Daarnaast heeft toenmalig gedeputeerde Van der Hoek werkbezoeken
gebracht aan opvangcentra. Ten slotte heeft overleg plaatsgevonden
met onder andere de provincie Utrecht, het Interprovinciaal Overleg en
het ministerie van LNV. Dit heeft geleid tot een concept-voorstel, dat
vervolgens om reactie is voorgelegd aan alle betrokkenen. Op basis
daarvan heeft ons college nu een definitieve keuze gemaakt.

Besteding budget
Wij hebben besloten de helft van het budget (€ 1 00.000,- in de jaren
2020 en 2021) beschikbaar te stellen voor een opdracht aan een
externe adviseur, die de opvangcentra rechtstreeks kan helpen met het
opstellen van formats voor diverse wettelijk verplichte protocollen. Dit
gaat dan bijvoorbeeld over protocollen voor hygiëne, verzorging,
quarantaine en euthanasie. De inzet van een externe adviseur kan de
opvangcentra hierbij veel helpen, aangezien zij op die manier worden
ontlast en kennis snel wordt gedeeld. Bovendien vergroot het hebben
van goede protocollen de continuïteit en kwaliteit van de verzorging en
daarmee het dierenwelzijn bij de opvangcentra.
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De andere helft van het budget (€ 1 00.000,- in de jaren 2020 en 2021)
stellen wij als subsidie beschikbaar ten bate van educatie door de
opvangcentra aan derden. Hierbij kan gedacht worden aan het
ontwikkelen van les- en spreekbeurtpakketten, informatiefolders,
deelname aan beurzen en markten en voorlichting aan diverse
organisaties. Educatie helpt bij het voorkomen van noodzaak tot zorg
voor wilde dieren, maar ook bij het ophalen van donaties en het werven
van vrijwilligers. Opvangcentra kunnen hiermee ook hun eigen accent
aangeven.
Meer dan geld alleen
Bij onze invulling van de ondersteuning hebben wij niet alleen aandacht
voor de besteding van het genoemde budget. Wij kiezen ervoor ook
aandacht te besteden aan verbetering van de communicatie, het
rapportageproces en aanpassing van wet- en regelgeving. Uit de
bijeenkomsten en overleggen kwam namelijk naar voren dat de kwaliteit
van de opvang van wilde dieren hier soms meer baat bij heeft, dan bij
enkel financiële steun. Bepaalde aanpassingen in wet- en regelgeving
kunnen zelfs een financieel voordeel voor opvangcentra tot gevolg
hebben.
Dit leidt tot de volgende aanvullende acties:
1.

Promotie van/voorlichting door de provincie over het belang van
een goede opvang van wilde dieren en waardering voor de inzet
van vrijwilligers. Het platform Groen Kapitaal, met actieve
accounts op social media, biedt hier goede mogelijkheden toe.

2.

Overleg tussen opvangcentra, de provincie en de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (die verantwoordelijk is
voor de handhaving van wet- en regelgeving) over:
a.

b.

3.

de mogelijkheid om een registratiesysteem op te zetten,
waarin alle relevante zaken op een gemakkelijke wijze
kunnen worden geregistreerd en de Omgevingsdienst
deze eenduidig krijgt aangeleverd. Op dit moment
gebruikt elk opvangcentrum zijn eigen
rapportageformat en zijn de aangeleverde gegevens,
bijvoorbeeld over aantallen opgevangen dieren, vaak
onvergelijkbaar;
een goede follow-up na inspecties van de
Omgevingsdienst, bijvoorbeeld in de vorm van een
rapportage met verbeterpunten.

Overleg tussen de provincie en het ministerie van LNV over:
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de mogelijkheid van aanpassing van de ministeriële
Beleidsregel kwaliteit opvang dieren. Er wordt gewerkt
aan een aanpassing van het protocol dat bij deze
beleidsregel hoort. Hiervoor is een werkgroep opgericht,
waarin ook opvangcentra en onze provincie zitting
hebben. Zaken die wij daar aankaarten zijn o.a. het
verplicht inschakelen van een dierenarts bij
zorgindicatie/vaststellen doodsoorzaak en het regelen
van toestemming/kwalificatie voor het toedienen van
antibiotica via injectie;
b. de eisen die gesteld kunnen worden aan
dierenambulance-medewerkers en de vraag wie die
eisen mag/kan stellen. Het gaat dan met name om de
eis van basiskennis over (verzorging van) wilde dieren
bij ambulancepersoneel, zodat onnodig meenemen
en/of verkeerde verzorging niet leidt tot verslechtering
van de situatie van een dier. De kosten voor een cursus,
indien dit verplicht gesteld kan worden, kunnen op
voorstel van stichting Dierenlot door hen gedragen
worden.

a.

Tijdens de consultatie werd ook gesuggereerd om een deel van het
beschikbare budget te besteden aan het (laten) opstellen van
individuele dekkingsplannen per opvangcentrum, waarvan ook
fondsenwerving deel zou uitmaken. Wij zijn verheugd dat Stichting
Dierenlot heeft aangeboden kosteloos een adviseur beschikbaar te
stellen voor het opstellen van de dekkingsplannen, waardoor dit
georganiseerd kan worden zonder inzet van het provinciaal budget.

Gevolgen Coronacrisis
De opvangcentra hebben bij ons college en uw Staten middels een brief,
gesprekken en insprekers aandacht gevraagd voor de financiële situatie
waarin sommige van hen zich, als gevolg van de coronacrisis, bevinden.
Door de opgelegde beperkingen zijn veel inkomstenbronnen van
opvangcentra afgesneden, zoals het werven van donateurs op beurzen
en collectes. Ook zijn veel vrijwilligers niet meer in staat een bijdrage te
leveren en moeten opvangcentra krachten inhuren. Wij begrijpen dat dit
een moeilijke situatie oplevert voor de opvangcentra. Om die reden
hebben wij de besluitvorming over het aanvullende budget in het
coalitieakkoord nog voor het zomerreces willen afronden. Daarnaast
hebben uw Staten op 29 juni jl. motie 50 aangenomen. Hierin vragen
uw Staten aan ons college om te onderzoeken of steun aan
opvangcentra voor wilde dieren kan voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in de motie over het noodfonds sociale infrastructuur. Wij zullen
dit onderzoek uitvoeren en uw Staten over de uitkomsten ervan
informeren. Indien blijkt dat de opvangcentra niet aan de voorwaarden
voldoen zal bekeken worden of financiële steun alsnog gerechtvaardigd
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is en, indien dit het geval is, hiervoor uiterlijk bij de begroting 2021 een
voorstel aan uw Staten voorleggen, in lijn met de uitspraak die motie 50
hierover doet.

Wij gaan ervan uit dat wij uw Staten hiermee voldoende hebben
geïnformeerd. Met de opvangcentra blijven wij in nauw contact om alle
acties uit deze brief, ten uitvoer te brengen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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prpvinciesecretaris
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