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TER BESLISSING 
Datum 
24 januari 2023 

Kenmerk 
DGA / 26131463 
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Parafenroute 

 

 
  

Aanleiding 
Op 13 december 2022 stelde de VVD-, D66-, SP-, PvdA, GroenLinks, PvdD- en 
BBB-fractie vragen tijdens het Schriftelijk Overleg, naar aanleiding van de mede 
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toegezonden brief 
van 20 november 2022 inzake leidraad omgang met vogels met vogelgriep 
(Kamerstuk 28 807, nr. 279). 
 

Geadviseerd besluit 
Indien u akkoord bent met de inhoud, kunt u bijgevoegde brief ondertekenen en 
wanneer ook de minister van WVS akkoord is versturen.  
 

Kernpunten 
Opruimen dode wilde vogels 
• VVD-, D66-, SP-, PvdA, GroenLinks en PvdD- fracties uiten zorgen over het 

ontbreken van een wettelijke opruimplicht en vinden de rolverdeling niet 
concreet genoeg.   

• U geeft hierover aan dat het opruimen van dode wilde vogels in eerste 
instantie een aangelegenheid is van de eigenaar of beheerder van een terrein. 

• U ziet het als de verantwoordelijkheid van uw ministerie om een landelijke 
structuur op te zetten waarbinnen eigenaren en beheerders het opruimen 
kunnen organiseren. 

• U benadrukt dat wetgeving geen goede oplossing is omdat er ruimte moet 
blijven voor maatwerk in de uitvoering.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
Mede namens/met akkoord van Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport        
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• U neemt verantwoordelijkheid door regie en coördinatie. Daartoe organiseert 
u samen met het ministerie van VWS een landelijke werkgroep “vogelgriep in 
wilde vogels”.  

• Daarin zullen relevante partijen worden uitgenodigd zoals Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, Rijkswaterstaat, Gemeenten, 
Provincies, IPO, VNG, Unie van waterschappen. Maar ook organisaties vanuit 
hun expertise zoals SOVON en Dierenhulporganisaties.  

• Begin maart organiseert u het eerste gesprek. 
• Er is al goed contact tussen het ministerie en deze organisaties. 
• Binnen de werkgroep worden vragen geadresseerd, knelpunten 

geïnventariseerd, de leidraad waar nodig aangevuld en zal er gewerkt worden 
aan een communicatiestructuur tussen betrokken partijen.  

• Ten dienste van de landelijke structuur is de leidraad “omgang met wilde 
vogels met vogelgriep” de eerste stap. 

• Begin april zal de “vogelgriep app” gelanceerd worden. Daarin kunnen partijen 
meldingen van dode vogels doen om soorten en aantallen vogels in kaart te 
brengen. 

• U werkt aan een meldpunt waar mensen met vragen terecht kunnen over 
vogelgriep in algemeen en voor advies over de omgang met zieke en dode 
vogels. 

• Het melden van dode vogels voor onderzoek was al langer mogelijk via Dutch 
Wildlife Health Centre (DWHC). 

Dierenhulporganisaties 
• SP- en PvdD fracties vragen naar financiering van dierenhulporganisaties irt 

de omgang met zieke en dode vogels met vogelgriep. 
• Structurele financiële ondersteuning van dierenhulporganisaties is geen taak 

van de rijksoverheid. 
• Er is geen reden om ten aanzien van vogelgriep af te wijken van die lijn.  
• Dierenhulporganisaties hebben primair geen rol in de uitvoering waar het gaat 

om het verwijderen van dode wilde vogels met vogelgriep. Dit is in de eerste 
plaats een aangelegenheid van de terreinbeheerder of eigenaar.  

• Voorbeeld in Fryslân laat zien dat het opruimen ook georganiseerd kan worden 
zonder hulp van dierenambulances.  

 
 




