GROENLINKS
TYNAARLO
Betreft: Vergoeding zwerfdierenvervoer in Tynaarlo
Eelde, 9 april 2015
Geacht college,
De Dierenbescherming regio Drenthe zorgt voor het ophalen en opvangen van zwerfdieren in de
gemeente Tynaarlo. Het betreft zieke, gewonde of dode dieren. Dit gebeurt onder andere in opdracht
van de politie en de brandweer. De aangetroffen dieren worden opgevangen, eventueel eerst naar een
dierenarts gebracht, en vervolgens naar een gespecialiseerd opvangcentrum. Als een dier dermate
verwond is dat hij geen kwaliteit van leven meer heeft wordt het dier door de dierenarts
geëuthanaseerd. Aangetroffen dode huisdieren worden opgehaald en gecheckt op de aanwezigheid van
een chip zodat de eigenaar achterhaald kan worden. Is de eigenaar onbekend, dan wordt het dier een
aantal weken in de koeling bewaard en daarna naar de kadaverdepot gebracht door de
Dierenbescherming.
Naast de huisdieren (voornamelijk katten en honden), worden ook wilde dieren (zoals buizerds,
eekhoorns, hazen, eenden, vleermuizen) die hulp nodig hebben aangetroffen en vervoerd door de
Dierenbescherming.
Het opvangen van huisdieren is een wettelijke taak van de gemeente op basis van het Burgerlijk
Wetboek. Vanuit deze wettelijke taak is de gemeente verplicht de kosten die de Dierenbescherming
maakt voor de aangetroffen huisdieren te vergoeden.
De kosten die de Dierenbescherming maakt voor het vervoer van wilde dieren worden echter niet door
de gemeente Tynaarlo vergoed.
Vanuit de Flora- en faunawet heeft de gemeente een zorgplicht voor in het wild levende dieren. Omdat
de Dierenbescherming kosten maakt vanuit deze zorgplicht zou de gemeente volgens GroenLinks de
kosten die gemaakt worden moeten vergoeden.
Ook kan de gemeente burgers actief informeren over dit onderwerp, want veel ongelukken die wilde
dieren overkomen worden veroorzaakt door menselijk handelen, zoals jonge dieren die verstoord
worden, aangereden dieren of dieren die verstrikt raken in bijvoorbeeld netten. Ter illustratie: In Vries
was onlangs een egel verstrikt geraakt in een volleybalnet dat op de grond hing. Hij zat in het net vast
en het net had snijwonden veroorzaakt. Voorzichtig is het dier los geknipt en naar de vooropvang
gebracht. Daar zijn alle resten van het net verwijderd. De egel is snel opgeknapt en door de
Dierenambulance weer vrijgelaten.
De kosten die door de Dierenbescherming gemaakt worden, waren in 2014 ongeveer 27 000 euro voor
de huisdieren en ongeveer 2500 euro voor de wilde dieren. Dit laatste bedrag wordt dus niet door de

gemeente vergoed.
GroenLinks is van mening dat het vervoer en de opvang van zieke en gewonde dieren een
maatschappelijke taak is van de gemeente. Hierbij moet het niet uitmaken of het wilde dieren of
huisdieren zijn. Andere gemeentes (o.a. Emmen en Westerveld) vergoeden deze kosten die de
Dierenbescherming hiervoor maakt wel.
Vragen aan het college:
•

Is het college het met ons eens dat de gemeente een zorgplicht heeft voor in het wild levende
dieren?

•

Is het college het met ons eens dat de gemeente vanuit deze zorgplicht de kosten die de
Dierenbescherming maakt voor het vervoeren van gewonde en zieke wilde dieren zou moeten
vergoeden?

•

Is het college het met ons eens dat het wenselijk is dat de gemeente de inwoners actief
informeert over de consequenties van menselijk handelen voor in het wild levende dieren?

Alvast bedankt voor uw antwoorden.
Vriendelijke groet,
namens de fractie van GroenLinks Tynaarlo,
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