Gemeente Rijswijk
t.a.v. College B&W en Raad

Delft, 7 oktober 2019
Betreft: noodkreet Wildopvang Delft

Geachte heer/mevrouw,

Wildopvang Delft bestaat dit jaar 40 jaar, maar staat aan de rand van een faillissement. Als de
wildopvang in Delft definitief moet sluiten, heeft dat een direct effect voor uw gemeente ten aanzien
van de zorg voor hulpbehoevende wilde dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen. In de
opvang gevestigd in Delft worden jaarlijks circa 3.000 dieren opgevangen en verzorgd, waarvan
gemiddeld 55 dieren uit Rijswijk (bijlage 1). Het wegvallen van de opvang zal een negatief effect
hebben op het dierenwelzijn in Rijswijk. Minder dieren zullen de zorg krijgen die ze nodig hebben en
de dieren die dat nog wel krijgen, zullen over langere afstanden vervoerd moeten worden.
De oorzaken voor het letsel of de ziekte waardoor dieren bij de opvang binnenkomen zijn divers, maar
altijd terug te herleiden tot menselijk ingrijpen in de natuur. Voorbeelden zijn het verstoren van nesten
door bouwwerkzaamheden, aanrijdingen in het verkeer, hoogspanningskabels en verstrikt raken in
netten en (vis)draden. Gedurende de vogeltrek worden ook veel vogels opgevangen die tegen
gebouwen zijn gevlogen.
Door de opvang en verzorging van deze gewonde en zieke dieren wordt invulling gegeven aan de
wettelijke zorgplicht: Inwoners en publieke organisaties (politie, brandweer, gemeentes) wordt de
mogelijkheid geboden om gewonde dieren ergens onder te brengen. De acute zorg wordt van hen
overgenomen en er wordt invulling gegeven aan de zorgplicht in algemene zin, zoals geformuleerd in
de Wet natuurbescherming (art. 1.11 Wnb).
Voor de verzorging van in het wilde levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen, heeft
de wildopvang een ontheffing. De kwaliteitseisen voor het mogen opvangen en verzorgen van in het
wild levende dieren zijn hoog en wettelijk goed geregeld. Wat echter niet geregeld is bij wet, is de
vraag wie hier financieel verantwoordelijk voor is. De totale verzorging van één dier kost gemiddeld
€ 45 (bijlage 2). Dus alle dieren uit Rijswijk bij elkaar kosten jaarlijks ongeveer € 2.500. Als niemand
deze verantwoordelijkheid neemt, gaat het mis, zoals bij Wildopvang Delft.
Elders in het land kunnen wildopvangen blijven bestaan, omdat gemeentes financieel bijdragen aan
de dierverzorging (bijlage 3). Er zijn deze week brieven met gelijkluidende strekking aan alle
gemeentes gestuurd van waaruit Wildopvang Delft veel dieren aangeboden krijgen. Als elke
gemeente bijdraagt in de kosten, kan Wildopvang Delft blijven bestaan. Wij rekenen op u!

Met vriendelijke groet,
(voorzitter)
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