EEN GEWONDE STADSVOGEL, HELPEN OF LATEN LIGGEN?

Ook in uw gemeente komen wilde vogels voor.

Wilde vogels trekken steeds meer de stedelijke gebieden in, reden hiervoor zijn onder andere de iets hogere temperaturen, het grote voedselaanbod en voldoende nestgelegenheden. Zelfs soorten die tot voor kort de stedelijke omgeving
meden zijn in toenemende mate binnen de bebouwde kom terug te vinden. Op zich natuurlijk een geweldig gegeven dat
de vogels zich zo weten aan te passen dat ze steeds dichter bij de mens te vinden zijn. Vogels brengen ons immers veel plezier en we plukken dagelijks de voordelen van een goede vogelstand binnen onze woongemeenschap. Om te weten wat
voor voordelen we hebben van onze gevederde vrienden hoeven we maar te kijken naar de vele nieuwbouwwijken waar
vogels nog niet hun intrek genomen hebben. Insecten krijgen hier de overhand en veroorzaken nogal eens wat overlast.
Dat vogels hun leefgebied delen met ons mensen is deels een noodgedwongen keuze, steeds meer groen gaat verloren met
de nimmer aflatende behoefte aan woningen en bedrijfspanden. Uit onderzoeken blijkt dat de aanwezige vogels in uw
gemeente hier jaar in jaar uit verblijven. Zelfs de overwinterende vogels keren jaarlijks terug naar de zelfde plek als ze al
jaren doen. We zouden dus kunnen stellen dat deze vogels net zo aan uw gemeente verbonden zijn als uw inwoners. Als
gemeente draagt u ook zorg voor groen in uw gemeente, de aanleg en het onderhoud van groenstroken, stadsparken en
ander openbaar groen neemt u steevast op in uw begroting. Naar wij mogen aannemen worden deze groene voorzieningen getroffen om de natuur naar de stad te halen en daarmee de leefbaarheid te vergroten. Nu voelt uw gemeente zich wel
verantwoordelijk voor het openbaar groen maar niet voor de dieren die hier gebruik van maken.
Zorg voor dieren maatschappelijke behoefte.
Alhoewel de stedelijke omgeving veel voordelen biedt zijn er ook vele onnatuurlijke bedreigingen voor wilde vogels.
De glazen puien en ramen van gebouwen worden niet op tijd waargenomen en menig vogel vliegt hier tegenaan. In het
voorjaar en zomer worden vaak onbedoeld nesten verstoord door werkzaamheden in en rondom de tuinen. In de winterperiode is onze behoefte aan natuurijs de oorzaak van honderden verzwakte watervogels. Vogels worden aangereden en
onze huisdieren zorgen voor een waar schrikbewind onder de wilde vogels. Zo’n 5000 keer per jaar gaat er iets mis in de
regio en dan wordt er hulp gezocht voor deze dieren. Het is al vanzelfsprekend geworden dat inwoners van uw gemeente
de dierenambulance inschakelen die vervolgens de vogels bij het Vogelhospitaal in Naarden afleveren. Het zijn ook de
inwoners van uw gemeente die om deze dienstverlening vragen, immers voelen zij het niet alleen als hun wettelijke plicht
maar voelen zij zich ook moreel verplicht om een dier niet gewond en hulpeloos op straat te laten liggen. We kunnen dus
spreken van een maatschappelijke behoefte. Al 57 jaar biedt het Vogelhospitaal in Naarden de mogelijkheden voor de
inwoners van uw gemeente om aan deze behoefte te voldoen. Het stemt ons dan ook droevig om te moeten constateren
dat uw gemeente hierin niet of nauwelijks heeft bijgedragen.

Wilde dieren en volksgezondheid
Als opvangcentrum van inheemse vogelsoorten zijn wij veelal de eerste schakel als het gaat om het constateren van het
uitbreken van aangifteplichtige ziektes bij wilde vogels binnen de gemeentegrenzen. Onlangs verscheen een rapport van
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (staat van zoönosen 2012). Hierin wordt gesteld dat, en ik citeer ‘meer
dan 70 procent van de (opkomende) zoönosen in de wereld is afkomstig van wilde dieren en zij kunnen een significante
en toenemende bedreiging van de volksgezondheid vormen. Monitoring en surveillance van zoönotische ziekteverwekkers bij wild is daarom een belangrijk instrument om (opkomende) zoönosen snel te kunnen identificeren en maatregelen te treffen.’ Al vele jaren werkt het Vogelhospitaal, als het gaat om deze gevallen, samen met onder andere het Dutch
Wildlife Healthcentre , Wageningen UR en Erasmus. Met het wegvallen van deze monitorfunctie die wij jarenlang voor
uw gemeente hebben vervuld dient u zich terdege bewust te zijn van de verhoogde risico’s die u neemt als het gaat om de
volksgezondheid. Voor de volledigheid een zoönose is een van dier op mens overdraagbare ziekte.
Wat zegt de wet over hulp aan dieren?
Flora- en faunawet Artikel 2
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk
handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen
die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Wet dieren Artikel 1.4.
Algemene zorgplicht
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor dieren.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor dieren worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Politiewet 2012 Artikel 3
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
(bevoegd gezag is burgemeester, hen is mens en dier)
Wet veiligheidsregio’s Artikel 3
. Tot de brandweerzorg behoort:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
Zoals uit voorgaande wetsartikkelen blijkt is er een wettelijke grondslag voor de hulp aan alle dieren. In twee gevallen
zelfs onder het gezag van de burgemeester. In de andere twee gevallen legt de wetgever de verantwoordelijkheid voor
deze zorg bij u als natuurlijk rechtspersoon neer. Mogen we stellen dat de overheid een wettelijke en maatschappelijke
verplichting heeft als het gaat om deze zorgplicht. Het zijn namelijk uw inwoners, uw politie en uw brandweer die geconfronteerd worden met de zorgplicht voor dieren. Een zorgplicht waaraan niet kan worden voldaan als er geen opvangcentra zijn die de ontheffing hebben om de beschermde inheemse diersoorten op te vangen.

Hoe nu verder? de keuze is aan u!
Het water staat het stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland al geruime tijd aan de lippen. Met een minimale
begroting van €120.000,00 per jaar worden nu de bijna 5000 patiënten zorg geboden. De totale gemeentelijke bijdrage
is slechts €9212,00. Hiervoor moet de stichting volgens de kwaliteitseisen 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar zijn voor politie, brandweer, rijksdiensten en dierenambulance’s. Moet er ten alle tijden minimaal één vakbekwaam
medewerker aanwezig zijn en dient er een administratie te worden bijgehouden waarin alle dieren individueel worden
opgenomen. Verder moet de stichting ten alle tijden kunnen beschikken over veterinaire zorg. De werkdruk bij de vakbekwaam medewerkers die overigens tegen een wettelijk minimum loon in dienst zijn is enorm. In de maanden van april
tot augustus wordt er van 9.00 uur tot 22.00 uur gewerkt op het Vogelhospitaal in Naarden. In noodgevallen moeten de
beheerders ook na sluitingstijd opdraven om een gewonde vogel te behandelen. Met slechts 2 vakbekwaam medewerkers
in dienst is het haast onmogelijk om van een vakantie te genieten of vrije dagen op te nemen in de drukke periodes. Om
de diensten te blijven leveren aan uw inwoners en de door hun gevonden dieren moeten er structurele afspraken worden
gemaakt met de gemeenten binnen ons werkgebied. Uiteindelijk zal de keuze bij u als gemeente liggen of u onze diensten
voor uw inwoners beschikbaar wilt houden. Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland is graag bereid om onze
dienstverlening naar uw inwoners te continueren indien u als gemeente bereid bent om hierover met ons gedegen afspraken te maken. Indien u als gemeente besluit om niet langer onze diensten ter beschikking van uw inwoners te stellen
dan zullen wij dit uiteraard helder naar uw inwoners communiceren. Omdat haast geboden is in deze kwestie willen
wij u verzoeken om uiterlijk voor 01 december 2014 uw standpunt aan ons kenbaar te maken. Indien wij niets van
u vernemen dan gaan wij er van uit dat u als gemeente niet meer van de opvangmogelijkheden gebruik wenst te maken.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
Stichting Vogelopvangcentrum Midden-Nederland
Burgemeester J. Visserlaan 1
1411 BR Naarden
035-6945658
info@vogelasiel.nl
www.vogelasiel.nl
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