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Toezegging evaluatie ‘Lessons learned from Morgan’

Geachte Voorzitter,
Mijn ambtsvoorganger heeft u toegezegd om in het najaar van 2012 een
evaluatie naar de Tweede Kamer te sturen over zijn visie op het redden van de
gestrande orka Morgan. Er werd daarbij vanuit gegaan dat in april 2012 een
uitspraak door de rechtbank zou zijn gedaan in de door de Orka-Coalitie gestarte
bodemprocedure. Echter pas op 1 november 2012 zijn de partijen in een zitting
van de rechtbank van Amsterdam bijeen geweest. Op 13 december 2012 is
uitspraak gedaan. In de bijlage treft u deze uitspraak aan, waarbij de Staat in het
gelijk is gesteld.
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Op dit moment beraad ik mij nader over deze uitspraak. Naar aanleiding van deze
uitspraak wil ik mij nog verder onderhouden met de betrokken partijen, zijnde de
Orka-Coalitie en het Dolfinarium. Een van de partijen uit de Orka-Coalitie, de
Stichting Dolphinmotion, is nog in beroep gegaan tegen de uitspraak in de
bodemprocedure.
Op 12 december 2012 is op Texel een levende bultrug gestrand. Naar aanleiding
daarvan heeft minister Kamp de Tweede Kamer toegezegd een strandingsprotocol
voor zeezoogdieren op te stellen in overleg met alle betrokken partijen.
Het ligt daarom nu in mijn voornemen om de toegezegde evaluatie van de zaak
van de aangespoelde orka in samenhang met de toezegging betreffende het
strandingsprotocol te behandelen. Hiermee kom ik tegemoet aan de wens van uw
Kamer, dat het duidelijk moet zijn hoe met levend gestrande walvissen in de
toekomst zal worden omgegaan. De verantwoordelijkheidsverdeling en de
beslismomenten betreffende redden, opvangen dan wel laten sterven zullen dan
eenduidig zijn vastgesteld.
Naar verwachting zal de evaluatie en het strandingsprotocol voor de zomer van
2013 gereed komen.

(w.g.)

Sharon A.M. Dijksma
Staatssecretaris van Economische Zaken
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