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Betreft Kamervragen over de situatie van de opgevangen Orcinus orca (orka)

Geachte Voorzitter,
Hierbij stuur ik u de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Ouwehand
(PvdD) die gesteld zijn op 25 juni over de situatie van de opgevangen orka.
1
Bent u bekend met de situatie van de opgevangen orka?
Ja
2
Kunt u uiteenzetten hoe de opvang van wilde zeezoogdieren die ziek of verzwakt
worden aangetroffen in Nederland geregeld is? Zijn hiervoor protocollen
opgesteld?
Voor de opvang van deze soorten is op basis van artikel 75.5 van de Flora- en
faunawet een ontheffing nodig. Voor de opvang van zeezoogdieren beschikt in
Nederland een aantal opvanghouders over de vereiste vergunningen. Dat zijn voor
de zeehonden: Ecomare Texel en Opvangcentrum Lenie ’t Hart in Pieterburen. Het
aanspreekpunt voor de opvang van zeezoogdieren uit de categorie tandwalvissen
is het Dolfinarium in Harderwijk. Mijn ministerie heeft ontheffing van de Flora- en
faunawet aan het Dolfinarium verleend voor het uitvoeren van deze taak. Aan
deze ontheffing ligt het door het Dolfinarium ingediende protocol "Opvang en
rehabilitatie op het Dolfinarium; Doel, beleid en knelpunten" ten grondslag.
Opvangcentra voor inheemse dieren uit de natuur moeten tenminste vanaf 1 juli
2012 voldoen aan het Kwaliteitsprotocol Opvang niet-gedomesticeerde dieren. Het
Dolfinarium Harderwijk voldoet reeds aan de kwaliteitseisen gesteld in het
opvangprotocol.
3
In welke voorwaarden wordt voorzien om de duur van het verblijf van de orka in
het Dolfinarium zoveel mogelijk te beperken en daarmee de kans op succesvolle
terugplaatsing in het wild zo groot mogelijk te maken?
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De kennis en de kunde van de dierverzorgers in het Dolfinarium zijn erop gericht
dat de orka Morgan de beste verzorging krijgt die mogelijk is, om het dier weer
gezond te maken. De wetenschappelijke leiding van het Dolfinarium zal
beoordelen of en wanneer het dier teruggeplaatst kan worden.
4
Deelt u de mening dat het onwenselijk zou zijn dit dier aan het publiek ten toon te
stellen, gezien contact met mensen tot een minimum beperkt moet zijn voor een
succesvolle terugplaatsing in het wild? Zo ja, kunt u aangeven welke regels
Dolfinarium hierbij volgt? Zo nee, waarom niet?
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Dat is ter beoordeling van de deskundige medewerkers van het Dolfinarium. Zij
zullen alles in het werk stellen om de kans op succesvolle terugplaatsing zo groot
mogelijk te laten zijn. De voorwaarden van de ontheffing voor opvang zijn gericht
op het maximaliseren van die kans.
5
Kunt u schetsen op welke manier terugplaatsing in het wild zal geschieden?
Het Dolfinarium heeft jarenlange ervaring met het succesvol terugplaatsen van
bruinvissen. Er is geen ervaring met het terugplaatsen van een orka. Op basis van
alle beschikbare kennis zal besloten worden of en zo ja, hoe, waar en wanneer
overgegaan wordt tot terugplaatsing in de natuur.
6
Zijn er plannen om het dier na terugplaatsing in het wild als onderzoeksobject,
bijvoorbeeld met zenders, te gebruiken? Zo ja, wat is het doel hiervan, op welke
wijze zal de benodigde informatie worden verzameld en wat zijn hiervan de
implicaties voor het welzijn van het dier?
Nee.
7
Vindt er onderzoek plaats naar hoe de orka in de Waddenzee is terechtgekomen?
Zou het denkbaar zijn dat het dier door menselijk toedoen van de groep is
gescheiden? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?
Er is geen onderzoeksmethode voorhanden om te reconstrueren hoe deze
verzwakte orka in de Waddenzee verzeild is geraakt.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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