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Uitkomsten gesprek met VNG over
opvangproblematiek van
gezelschapsdieren

Geachte Voorzitter,
In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit om uw Kamer te informeren over de uitkomsten van het gesprek dat ik
gehad heb met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de opvangproblematiek
van gezelschapsdieren, kan ik u het volgende meedelen.
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Op 23 april 2008 heb ik met wethouders van stadsdeel Amsterdam-Noord, en de
gemeentes Schiedam, Houten, Enschede en Alphen a/d Rijn, allen met dierenwelzijn in de
portefeuille, een gesprek gehad. In dit gesprek, dat een veel bredere strekking had, zijn,
naast andere welzijnsthema’s, ten aanzien van de opvang van dieren de volgende
onderwerpen aan de orde gekomen.
Er is gesproken over het opleiden van dierenambulancepersoneel. Ik heb de gemeentes
geïnformeerd over het feit dat op dit moment in opdracht van het ministerie een basiscursus wordt ontwikkeld, ter professionalisering van de dierenambulance.
Daarnaast is er gesproken over de opvang van eekhoorns. Door de gemeente Huizen is de
vraag gesteld of de gemeente de landelijke opvang van eekhoorns dient te betalen. Ik heb
aangegeven dat ik van mening ben dat het opvangen en verzorgen van wilde dieren die
gewond of anderszins hulpbehoevend zijn, geen plicht is. Bij deze dieren is het beleid erop
gericht om ze zo spoedig mogelijk terug te laten keren in de natuur of zo nodig uit hun
lijden te verlossen. Het natuurbeleid richt zich op de bescherming van populaties, niet op
de bescherming van individuele dieren. Derhalve steunt het ministerie van LNV de opvang
van in het wild levende dieren dan ook niet financieel.
In aanvulling op het gesprek dat ik gehad heb met de wethouders, kan ik vermelden dat
op 9 oktober 2008 een miniconferentie Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid gehouden zal
worden, gericht op wethouders met het onderwerp dierenwelzijn in de portefeuille. Deze
miniconferentie wordt georganiseerd door het lectoraat Welzijn van Dieren van de
Hogeschool van Hall Larenstein en de Dierenbescherming samen met het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van het onderwijsprogramma Welzijn
van Dieren van de Groene Kennis Coöperatie.
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Hier zal verder gesproken worden over gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

