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Geachte raadsleden van de gemeente Velsen,
Graag willen wij u kenbaar maken zeer verontrust te zijn over de voorgenomen bezuinigingen op
de wildopvangen in uw gemeente.
Twee redenen betreffen algemene maar daarom niet minder relevante beweegredenen de ander
betreft specifiek de situatie van de Egelopvang.
Ten eerste:
Wij betreuren het zeer dat in een tijd waarin opwarming, stikstofcrisis en afnemende biodiversiteit
aan de orde van de dag zijn, u het nodig vindt om de door u gewenste bezuinigingen ten koste te
laten gaan van o.a. de wildopvangen Wij vinden dit onbegrijpelijk. U zou eigenlijk als raad juist
extra moeten willen investeren in dierenwelzijn en het belang daarvan voor de biodiversiteit en
daarmee welbegrepen menselijk eigen belang.
Wij hebben heel goed begrepen dat u voor een grote bezuinigingsopgave staat, maar verzoeken u
dringend om dit niet te doen op de wildopvangen gezien hun belang voor het ecologische
evenwicht.
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Ten tweede:
In 2019 zijn twee moties unaniem aangenomen Wassenberg/Graus voor gemeente en provincie
om aan de zorgplicht te voldoen voor wilde en of verwilderde dieren en om een uniforme
landelijke richtlijn voor vergoedingen lokale en regionale wildopvang te ontwikkelen i.s.m.
provincie, gemeente en stakeholders. De minister heeft hierop om een aanvullende zienswijze
gevraagd aan de RDA.
In januari 2022 zal naar verwachting deze zienswijze klaar zijn. Het zou toch getuigen van
onevenwichtig beleid als u een net ingevoerde bezuiniging weer ongedaan zou moeten maken op
grond van uitvoering van nieuwe richtlijnen hierover.
Wij stellen u daarom voor uw voorgenomen bezuinigingen op wildopvang op te schorten en af te
wachten wat de richtlijnen hieromtrent landelijk worden en met welke gevolgen voor provincie
en/of gemeenten en stakeholders.
Ten derde: In het voorgesprek over de voorgenomen bezuinigingen hebben wij aangegeven dat
de financieringsnorm die u hanteert gebaseerd is op die van de opvang van vogels. Bij gebrek aan
een beter instrumentarium heeft u ooit besloten de vergoeding voor de opvang egels hetzelfde te
doen zijn als de opvang van vogels.
En wij hebben van het vogelhospitaal begrepen dat zij eigenlijk ook niet met dit normbedrag
uitkomen.
De opvang van egels verloopt via een heel ander zorgtraject en er worden ook heel andere kosten
gemaakt. Ik heb uw medewerkers begin dit jaar onze kostprijsberekening per egel gegeven, waar
we helaas nooit meer iets over vernomen hebben. In 2020 zijn er bijna 60 egels opgevangen
behorende bij de gemeente Velsen. Wij zouden graag willen dat de gemeente Velsen de
daadwerkelijke kostprijs per opgevangen egel betaald. ( deze bedraagt zonder beheerderskosten
in 2020 (€54,42).Wij begrijpen dat deze claim helemaal niet uitkomt in het kader van de door u
gewenste bezuinigingen, maar willen u toch niet de realiteit onthouden van de werkelijk gemaakte
kosten.
Tot slot: wij hopen van harte dat u besluit de voorgenomen bezuinigen op de wildopvangen
ongedaan te maken en alvast te anticiperen op komende richtlijnen in de uitvoering van de
zorgplicht voor dieren.
Hoogachtend en met vriendelijke groet
Ron van Echteld
Secretaris Egelopvang Haarlem e.o.

