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Bovengenoemd(e) raadslid/-leden dient/dienen de volgende motie in; 

 

De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen, 

 

Roept het college op 

 

1. Zich ervoor in te spannen dat het Vogelasiel in Naarden haar activiteiten weer kan hervatten; 

2. Met het bevoegd gezag in overleg te gaan om tot een structurele oplossing voor de 

problematiek te komen; 

3. De raad hierover nader te informeren 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting1 

 

Overwegende dat: 

1. Het Vogelasiel Naarden al sinds 1957 een belangrijke regionale functie vervult voor het opvangen en verzorgen van zieke 

en gewonde vogels en een monitorende functie heeft voor de volksgezondheid; 

2. Er op drukke dagen tot 200 vogels en jaarlijks circa 6.000 vogels uit Midden Nederland worden binnengebracht; 

3. De instelling grotendeels wordt gerund door vrijwilligers en afhankelijk is van subsidies en giften; 

 

Voorts overwegende dat:  

4. De NVWA beslag heeft gelegd op alle medicatie, omdat het verrichten van (lichte) medische handelingen en de 

toediening van medicijnen op basis van de huidige wet- en regelgeving alleen voorbehouden zou zijn aan in vogels 

gespecialiseerde dierenartsen; 

5. Er steeds minder in vogels gespecialiseerde dierenartsen in Nederland werkzaam zijn (thans minder dan vijf);  

6. Het gelet op reisafstand en kosten in de praktijk onwerkbaar is om voor iedere vogel naar een gespecialiseerde dierenarts 

te gaan; 

7. Het Vogelasiel hierover reeds in gesprek is met de Provincie en deze actie van de NVWA dat proces doorkruist; 

8. Vogelopvangcentra elders in het land niet anders werken en op basis van het standpunt van de NVWA dan dus allemaal 

dicht zouden moeten; 

 

Voorts overwegende dat:  

9. Het Vogelasiel sinds jaar en dag zelf lichte medische handelingen uitvoert en de bijbehorende medicatie toedient (o.a. 

het behandelen van wondjes en spalken van pootjes); 

10. Het vogelasiel hiervoor strikte protocollen hanteert die in nauwe samenspraak met een gespecialiseerde dierenarts tot 

stand zijn gekomen;  

11. Het vogelasiel op 6 december heeft laten weten dat het opvangcentrum noodgedwongen gesloten wordt; 

12. Het onduidelijk is wat er nu gebeurt met de zieke en gewonde vogels.  

 

                                                                    
1 Voor de leesbaarheid graag puntsgewijs nummeren. 


