
Artikel 40-vragen: Opvang van wilde dieren binnen de gemeente

Indiener: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren; Cees Venderbos-Lambinon, Partij voor de

Dieren

Datum: 15 augustus 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Stichting Beestenbende / Zorg Zoo Dordrecht vangt exotische dieren op die niet meer bij hun

eigenaren kunnen blijven, of die in het wild gevonden zijn. De huidige locatie is, naar het

oordeel van de Partij voor de Dieren, ongeschikt voor de langdurige opvang van (wilde) dieren.

De dieren zitten 24 uur per dag binnen in een loods in kleine kooien.

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stellen het raadslid Pieter Groenewege,

Partij voor de Dieren, en het commissielid Cees Venderbos-Lambinon, Partij voor de Dieren, de

volgende vragen:

1. Is het college bekend met Stichting Beestenbende / Zorg Zoo Dordrecht
1
?

De huidige verblijven van de dieren waren oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke oplossing. De

initiatiefnemer heeft plannen om de verblijven te vergroten, maar slaagt er al jaren niet in deze

uitbreiding te realiseren. Daardoor leven deze wilde dieren al jaren in krappe kooien in een

loods, zonder daglicht en frisse buitenlucht.

2. Is het college bekend met de leefomstandigheden van de opgevangen dieren bij Stichting

Beestenbende? Zo nee, is het college bereid zich hiervan op de hoogte te stellen?

3. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de verblijven waarin de

dieren worden gehouden niet geschikt zijn voor de permanente huisvesting van (wilde)

dieren?

Zoals Stichting Beestenbende op haar Facebookpagina kenbaar maakt, heeft de stichting

ambities tot uitbreiding van haar locatie en het openen van mini-dierentuin. Tot dat doel heeft

de stichting inmiddels een geschiedenis van afgewezen vergunningaanvragen bij de gemeente.

4. Is het college bekend met de diverse aanvragen voor vergunningen die zijn ingediend

door de initiatiefnemer? Kan het college een overzicht geven van deze aanvragen,

inclusief de reacties hierop door het college?

5. Welke overleggen hebben, buiten de indiening van formele vergunningaanvragen,

plaatsgevonden tussen de stichting en de gemeente? Kan het college hiervan een

overzicht geven? Wat was hiervan de uitkomst?

1 https://www.facebook.com/beestenbendezorgzoodordrecht/

Pagina 1 van 3

https://www.facebook.com/beestenbendezorgzoodordrecht/


6. Is het college bekend met de plannen van de initiatiefnemer tot aankoop van een deel

van het perceel voor uitbreiding van de opvang en het openen van een mini-dierentuin?

Kan een dergelijke uitbreiding vanuit het gemeentelijke beleid gefaciliteerd worden? Zo

ja, welke voorwaarden gelden hier dan voor? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren acht het opsluiten en gebruiken van dieren voor menselijk vermaak

immoreel, en vindt het openen van een mini-dierentuin op Dordts grondgebied dan ook

onwenselijk.

7. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren het openen van een

mini-dierentuin met wilde dieren op Dordts grondgebied onwenselijk is? Zo ja, is het

college bereid dit onderwerp mee te nemen in de evaluatie van het gemeentelijke

dierenwelzijnsbeleid? Zo nee, waarom niet?

8. Is het college bereid de initiatiefnemer te faciliteren bij het realiseren van een geschikte

locatie voor de langdurige opvang van wilde dieren? Zo ja, op welke manier? Zo nee,

waarom niet?

9. Indien nee, kan het college zich inspannen om ervoor te zorgen dat de wilde dieren die

nu op deze locatie worden opgevangen, worden overgebracht naar een locatie die

geschikt is voor de langdurige opvang van (wilde) dieren? Zo ja, op welke manier? Zo

nee, waarom niet?

10. Kan het college schetsen wat de wettelijke gevolgen zijn voor Stichting Beestenbende van

de invoering van de positieflijst zoogdieren per 1 januari 2024?

11. Kan het college inschatten wat de invoering van de positieflijst zoogdieren per 1 januari

2024 doet met de behoefte aan opvangcapaciteit voor wilde dieren? Op welke manier

houdt het college hier in zijn beleid rekening mee? Is het college bereid dit aspect mee te

nemen in de evaluatie van het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid?

De Partij voor de Dieren wil ook graag weten hoe de opvang van (wilde) dieren in algemene zin

in Dordrecht is geregeld.

12. De gemeente is wettelijk verplicht zwervend aangetroffen dieren veertien dagen te

bewaren. Op welke manier geeft het college invulling aan deze wettelijke plicht?

13. Neemt het college ook buiten zijn wettelijke plichten verantwoordelijkheid voor (het

financieel bijdragen aan) de opvang van dieren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

14. Welke instanties vangen in Dordrecht gevonden wilde dieren op? Welke financiële

bijdrage krijgen deze instanties daarvoor van de gemeente?

15. Betrekt de gemeente de Zorg Zoo bij de opvang van gevonden wilde dieren? Zo ja, op

welke manier? Zo nee, waarom niet?
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Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Partij voor de Dieren

Cees Venderbos-Lambinon

Partij voor de Dieren
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