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Onderwerp

Behoud Vogelrevalidatiecentrum Zundert
Datum

30 juli 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Boon,

C2249073/4557169
Uw kenmerk

Contactpersoon

M.H.M. (Martien) Mols
Telefoon

Bij brief van 13 juli 2019, ingekomen op 15 juli 2019, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 681 27 15
Email

mmols@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat het Vogelrevalidatiecentrum
Zundert ontzettend belangrijk werk levert voor de Brabantse fauna en dat het
centrum daarom passende ondersteuning verdient? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Ons beleid is gericht op behoud en ontwikkeling van een
robuust, samenhangend natuurnetwerk en herstel van de biodiversiteit.
Behoud en ontwikkeling van levensvatbare populaties planten en dieren maakt
hier deel van uit. Voor het behoud van wilde diersoorten is er echter geen
noodzaak voor deze opvang. Deze dieren zouden in het wild immers niet
overleven en dat is een natuurlijk selectieproces.
2. Deelt dit college de mening van de PVV dat de gevraagde financiële inzet van
slechts enkele tienduizenden euro’s per jaar leidt tot een zeer grote meerwaarde
voor de provincie Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, zoals in antwoord op vraag 1 is toegelicht, draagt opvang en
revalidatie van individuele dieren niet of nauwelijks bij aan het behoud van
wilde diersoorten.
Wel voorziet opvang en revalidatie in een duidelijke maatschappelijke
behoefte en draagt het bij aan de ontwikkeling van draagvlak voor natuur.
Mede hierom hebben wij, op verzoek van Provinciale Staten, in 2013 een
subsidieregeling opengesteld voor de opvang van inheemse dieren. Het

beschikbare bedrag van €750.000 is ingezet voor eenmalige investeringen (€
300.000) en als bijdrage in de jaarlijkse exploitatie (€450.000) gedurende 3
jaar. Met dit budget is een Brabant brede opvangstructuur gerealiseerd en zijn
de opvangfaciliteiten geoptimaliseerd. De exploitatiesubsidie heeft
bijgedragen aan een gezonde financiële situatie van de centra. Zoals toen ook
door Provinciale Staten nadrukkelijk is gesteld, betrof dit een tijdelijke
subsidieregeling die tot doel had de opvang te professionaliseren en de
opvangcentra de kans te geven om gedurende die drie jaar andere inkomsten
te genereren.
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3. Deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie door het jaar in jaar
uit creëren van nieuwe “natuur” in Brabant medeverantwoordelijk is voor de
toename van kleine dieren die opvang behoeven? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Nee, zoals in het voorgaande is toegelicht, is er voor het behoud
van wilde diersoorten geen noodzaak voor opvang van individuele dieren.
Bovendien hebben wij geen signalen dat de toename van kleine dieren die bij
de opvang worden aangeboden, voortkomt uit het creëren van nieuwe natuur.
4. Charles Brosens, de oprichter van het centrum, zal volgens het artikel op de
site van Omroep Brabant binnenkort met een notitie komen voor het Brabantse
provinciebestuur. Is dit college bereid om, aan de hand van deze notitie, de
subsidieregeling opvang inheemse dieren Noord-Brabant nieuw leven in te
blazen en een voorstel hiertoe zo spoedig mogelijk richting Provinciale Staten te
sturen? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Wij hebben eind 2017 besloten de subsidieregeling niet te
verlengen. De situatie lijkt nu niet anders, maar we wachten de notitie van de
heer Brosens af. Zonder deze notitie kunnen wij uw vraag nu niet
beantwoorden.
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