Memo van de gedeputeerde
drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
Onderwerp

Datum

Subsidieregeling Opvang Inheemse dieren Noord-Brabant

22 januari 2018
Documentnummer

4302581
Aan

Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Naar aanleiding van mijn toezegging in uw vergadering van 10 november 2017
wil ik u via deze memo graag informeren over de uitvoering van de
subsidieregeling Opvang Inheemse dieren Noord-Brabant.

Kopie aan

Van

Johan van den Hout
Aanleiding en doelstelling

Telefoon

De subsidieregeling Opvang inheemse dieren Noord-Brabant is op 5 november
2013 vastgesteld om invulling te geven aan de wens van Provinciale Staten om te
komen tot een Brabantbrede opvangstructuur.
Conform het op 16 november 2012 aangenomen amendement is er met deze
regeling een bedrag van €750.000 beschikbaar gekomen voor de opvang van
inheemse dieren, onderverdeeld in:
 Eenmalige investeringssubsidie: €300.000;
 Exploitatiesubsidie:
o €115.000 per jaar cofinanciering;
o €35.000 per jaar subsidie voor vervoerskosten.
De jaarlijkse financiering is vastgesteld voor een periode van 3 jaar. Na afloop van
deze 3 jaar moest er in Noord-Brabant sprake zijn van een Brabantbrede
opvangstructuur met opvangcentra die voldoen aan de ‘Beleidsregels kwaliteit
opvang beschermende inheemse diersoorten’, en die financieel op ‘eigen benen’
kunnen staan.
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Brabantbrede opvangstructuur

Op dit moment bestaat de structuur uit 2 hoofdcentra (het Vogelrevalidatiecentrum
Zundert en het vogelasiel Someren), 2 specialistische centra (Egelopvang
Roosendaal en Vleermuisopvang Oss) en 6 vooropvanglocaties (Roosendaal,
Woudrichem, Tilburg, Eindhoven, Helmond en Nistelrode).
De centra hebben zich verenigd in de Stichting Fauna Opvang Brabant (FOB). Deze
stichting coördineert en structureert de opvang en verzorging van nietgedomesticeerde inheemse dieren over de gehele provincie. Ook op het vlak van
educatie, voorlichting en kennisuitwisseling wordt onder de vlag van de FOB door
de verschillende organisaties samengewerkt.
Investeringssubsidie

4 centra hebben in de afgelopen jaren een bijdrage ontvangen. Voor Zundert
betekende dit een belangrijke cofinanciering (ca. 50 %; €75.000) van de bouw van
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een nieuw kooiencomplex. Dit complex is op 18 juni 2015 geopend. Tevens zijn
drie vooropvanglocaties gerealiseerd.
Ook de specialistische opvangcentra in Roosendaal en Oss hebben met de
verkregen bijdrage (ieder €5.000) hun opvangfaciliteiten kunnen optimaliseren.
Het grootste deel van de subsidie (€215.000) is toegekend aan het Vogelasiel
Someren, omdat dit centrum nog tijdelijk gehuisvest was. Na een lange procedure is
op 20 december 2017 de hiervoor benodigde bestemmingsplanwijziging door de
gemeenteraad van Someren goedgekeurd. Het centrum hoopt de benodigde
omgevingsvergunning snel te verkrijgen zodat met de bouw van het nieuwe
kooiencomplex begonnen kan worden.
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Exploitatiesubsidie

In de jaren 2014-2016 is door zowel de hoofd- als de specialistische opvangcentra
gebruik gemaakt van de exploitatiesubsidie. De FOB heeft in deze periode de
uitvoering van een kilometervergoedingsregeling voor dierenambulances
gecoördineerd.
Omdat na afloop van deze 3 jaar nog een deel (€60.000) van het budget
resteerde, is de subsidieregeling, op verzoek van Provinciale Staten, met 1 jaar
verlengd tot eind 2017. Ook dit restantbudget is toegekend aan de opvangcentra.
Stand van zaken

De subsidieregeling Opvang inheemse dieren Noord-Brabant is niet meer
operationeel en komt te vervallen. Het beschikbare budget is toegekend en, met
uitzondering van de investeringssubsidie Someren, reeds volledig benut. Vanwege
het verstrijken van de wettelijke termijn, moet de op grond van deze regeling
verstrekte investeringssubsidie aan het vogelasiel Someren worden ingetrokken.
Afgesproken is om dit bedrag op een andere wijze (via de Algemene
Subsidieverordening Noord-Brabant) alsnog voor dit doel aan het vogelasiel toe te
kennen.
Conclusies

Doordat de regeling goed was toegesneden op de praktijk, en er binnen de sector
sprake is van een goede interne afstemming, heeft de regeling goed gefunctioneerd.
Door de interne uitvoering van de regeling is het beschikbaar gestelde budget
geheel ten goede gekomen aan de opvang van inheemse dieren.
De regeling is effectief gebleken waar het gaat om de éénmalige investeringen. 3
van de 4 belangrijkste centra hebben inmiddels met deze subsidie de
opvangfaciliteiten geoptimaliseerd. Ook zijn 3 vooropvanglocaties geoutilleerd. De
(her-)inrichting van het vierde centrum (Someren) heeft vanwege externe factoren
(zoektocht geschikte locatie, bestemmingsplanprocedure) nog niet plaats kunnen
vinden. Het budget blijft echter beschikbaar en naar verwachting zal medio dit jaar
gestart worden met de werkzaamheden.
De exploitatiesubsidie heeft bijgedragen aan een gezonde financiële situatie van de
centra. Ook is sprake van een toename van professionele expertise. De subsidie
heeft de samenwerking tussen de centra onderling en de samenwerking met de
verschillende dierenambulances duidelijk gefaciliteerd. Op het vlak van
communicatie/educatie zijn diverse activiteiten (voorlichtingsbijeenkomsten,
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cursussen) uitgevoerd en producten (flyer, website) ontwikkeld. Een goed voorbeeld
van de samenwerking in de sector is het door de FOB opgestelde Plan van aanpak
2017-2018-2019 dat eind 2016 ook aan u is aangeboden.
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Johan van den Hout,
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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