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Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van de vaste commissie
voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de Stichting Dierenthuis
gevestigd te Aarle-Rixtel.
De leden van de PvdD en de SP verzoeken mij gedetailleerd aan te geven welke
actie ik tot nu toe heb ondernomen in de zaak van de Stichting Dierenthuis te
Aarle-Rixtel. Zij verzoeken mij aan te geven wat de inzet van de gemeente
Laarbeek en de gemeente Almere is in deze zaak en wat ik de komende tijd zal
ondernemen om te voorkomen dat de dieren de dupe worden van de problemen
van de stichting. Tot slot vragen de leden van de PvdD mij of ik bereid ben
landelijk beleid te ontwikkelen voor de opvang van zwerfdieren en verwilderde
dieren.
Zoals u weet, is na telefonisch contact tussen mij en de Commissaris van de
Koningin van Noord-Brabant mevrouw Maij-Weggen in december 2008 een
commissie van goede diensten ingesteld. Deze commissie heeft begin 2009 een
advies “Over dogma en dupe” uitgebracht dat ik u hierbij als bijlage toestuur.
Voor de details van hetgeen is onderzocht en de werkwijze hierbij verwijs ik u
naar deze bijlage. De oplossing van de commissie was tweeledig. Een tussentijdse
verhuizing naar Lelystad en vervolgens de definitieve vestiging in Almere. Helaas
is gebleken dat het gereed maken van de tussenlocatie in Lelystad te duur is en
teveel tijd in beslag zou nemen voor de stichting. Het advies voor definitieve
vestiging in Almere wordt wel opgevolgd. Na het advies van de commissie is de
stichting wederom aan zet geweest. Mijn ambtenaren zijn op de hoogte gehouden
over de voortgang en hebben diverse malen contact gelegd met betrokken
gemeenten. Mij is gebleken dat beide gemeenten zich inzetten om tot een
bevredigende oplossing te komen voor de stichting. Het welzijn van de dieren is
voor beide gemeenten een belangrijk uitgangspunt. Zij stellen zich behulpzaam op
en bieden ook de medewerking aan de stichting om de procedures zo spoedig
mogelijk te laten verlopen.
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Echter, de stichting heeft zelf de verantwoordelijkheid de benodigde stappen te
ondernemen om de verhuizing te realiseren, waaronder het completeren van de
aanvraag voor bouwvergunningen, het betalen van de leges, etc. Het is dan ook
aan de stichting om alles op alles te zetten om tot een oplossing te komen.
Ik wil hierbij opmerken dat de stichting zichzelf in deze positie heeft gebracht door
tegen advies van de gemeente in te starten met een opvang van dieren. Het
dierenthuis is vooraf gewaarschuwd en weet sinds 2007 dat de locatie waarop het
dierenthuis gevestigd is niet houdbaar is. Het is inmiddels 2010. Hoezeer ik het
doel van de stichting en de inzet van deze mensen ook waardeer, dit ontslaat hen
niet van de verantwoordelijkheid zelf nu alles op alles te zetten om een
bevredigende oplossing te vinden voor de dieren waarover zij zich hebben
ontfermd.
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Wat betreft de situatie op dit moment kan ik aangeven dat nog steeds overleg
plaatsvindt tussen de gemeente Laarbeek, de gemeente Almere en Stichting
Dierenthuis. Partijen zetten hierbij in op bespoediging van de verhuizing naar de
locatie in Almere. Ik heb begrepen dat bij volledige medewerking en volledige
inzet van de stichting de verhuizing naar Almere mogelijk dit najaar al plaats kan
vinden. Ook heb ik begrepen dat de stichting heeft aangegeven aan de financiële
verplichtingen ten aanzien van de verhuizing te kunnen voldoen. Aangezien er dus
nog steeds goed onderling overleg plaatsvindt, heb ik er vertrouwen in dat men
gezamenlijk tot een goede oplossing zal komen.
Mijn beleid is gericht op het voorkomen van het ontstaan van zwerfdieren. Hiertoe
zet ik mij in met voorlichting aan (toekomstige) houders van dieren via het
Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). De verplichte identificatie
en registratie van honden waaraan ik momenteel werk, zal bijdragen aan het
voorkomen van het ontstaan van zwerfhonden. In het kader van de certificering
van de gezelschapsdierenbranche waaraan nu wordt gewerkt, krijgt voorlichting
aan de koper van een dier eveneens de nodige aandacht. Zoals ik eerder heb
gezegd, zie ik geen rol voor de rijksoverheid bij de opvang van dieren. De opvang
van dieren is een lokale aangelegenheid.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg
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