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Inleiding
De kerndoelstellingen van de opvang blijven ook in de periode 2017-2020:


Het verzorgen van uit het wild afkomstige dieren, op een zodanige wijze dat hun terugkeer
in de natuur mogelijk en verantwoord is.
 Tevens willen we door middel van ons werk, de inwoners van ons werkgebied voorlichten
over het belang van een juiste omgang met de natuur en het milieu.
Alle activiteiten die onze stichting onderneemt staan ten dienste van deze kerndoelstellingen.
Dit beleidsplan bevat alleen de nieuwe activiteiten die in de periode 2017-2020 ontplooid
zullen worden. Reguliere activiteiten ten diensten van opvang en verzorging van dieren en het
geven van voorlichting blijven uiteraard ook onverminderd plaatsvinden in 2017-2020.
Jaarlijks worden tussen de 2.000 en 2.500 hulpbehoevende dieren uit de vrije natuur in Delft
en omstreken opgevangen. In 2016 heeft zich een groei ingezet tot ruim boven de 3.100
dieren, zie figuur 1. Wij verwachten dat deze nieuwe trend zich zal doorzetten komende jaren.

Figuur 1. Aantal opgevangen dieren per jaar voor de periode 2006-2016
We beschikken hiervoor over een ontheffing van Dienst Regelingen die loopt t/m 30 juni
2017 en een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking van de Belastingdienst.
Wij zijn de enige organisatie in de Gemeente Delft en omstreken die deze dienst verzorgt en
waar zowel particulieren als hulpinstanties (dierenambulance, politie, brandweer, groendienst,
etc.) met gevonden, hulpbehoevende dieren terecht kunnen. Daarmee vervullen we een
belangrijke en unieke maatschappelijke functie binnen de Gemeente Delft en omstreken die
behouden moet worden.
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De actuele organisatiestructuur van onze stichting is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2. Organogram van Stichting Vogelasiel Delft
Afgelopen jaren is er gebouwd aan een professionele organisatie die hoogwaardige dierenhulp
verleend conform de in 2012 ingevoerde wetgeving rondom hulp aan in het wild levende
dieren. De opvang faciliteiten zijn aanzienlijk verbeterd dankzij een drietal grote, door
vermogensfondsen gefinancierde bouwprojecten. Dankzij de aanstelling en verdere opleiding
van een tweetal professionele dierenverzorging, waarvan een met paraveterinair diploma,
kunnen we de dierverzorging stabiel op een hoog peil houden. De uitdaging voor de komende
jaren wordt het vinden van een manier om de opvangkosten structureel te kunnen blijven
betalen.
Hiertoe is in dit Beleidsplan 2017-2020 een aantal nieuwe doelstellingen geformuleerd. Ook
is in grote lijn aangegeven hoe het bestuur van Stichting Vogelasiel Delft deze doelstellingen
wil gaan realiseren.
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Doelstellingen 2017-2020
Voor de periode 2017-2020 zijn de volgende vijf doelstellingen vastgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.

Verkrijgen van een nieuwe ontheffing van de Provincie Zuid-Holland
Juridisch kader Wildopvang in kaart brengen en toetsen
Samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties realiseren
Politieke lobby Waterschap, Gemeentes, Provincie uitvoeren
Financiële positie verbeteren

5

Actieplan per doelstelling
1.

Verkrijgen van een nieuwe ontheffing van de Provincie Zuid-Holland
Per 1 januar1 2017 is de nieuwe Wet Natuur van kracht, die o.a. de voormalige Flora- en
Faunawetgeving vervangt. Een directe consequentie hiervan is decentralisering van de
uitvoering van deze wet. Concreet houdt dit in dat de Provincies per 1 januari 2017
verantwoordelijk zijn voor de uitgave van ontheffingen aan wildopvangen en het handhaven
daarop. Onze huidige ontheffing verloopt medio 2017. Er zal daarom voor die tijd een nieuwe
aanvraag bij de Omgevingsdienst Haaglanden1 ingediend worden.

Resultaten
 Nieuwe ontheffing voor de opvang van alle inheemse, in het wild levende dieren
(m.u.v. zeezoogdieren)

2.

Juridisch kader Wildopvang in kaart brengen en toetsen
De Partij voor de Dieren heeft de afgelopen jaren meerdere keren kamervragen gesteld over
de financiële verantwoordelijkheid van de overheid inzake de opvang van hulpbehoevende
wilde dieren. Tot op heden is het antwoord dat er geen betaalplicht bestaat vanuit de overheid
en deze opvang “maatschappelijk georganiseerd” moet worden. De Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert Gemeentes om niet te betalen voor wildopvang,
maar laat de keuze bij de Gemeentes zelf. Er zijn diverse voorbeelden van Gemeentes die wel
financieel bijdragen bekend, maar de gunfactor en politieke kleur van de coalitie speelt hierbij
een belangrijke rol. Provinciaal zijn er enkele voorbeelden van subsidies aan wildopvangen,
maar kiest ook het merendeel vooralsnog om geen bijdrage te leveren.
De wetgeving op het gebied van dierenwelzijn is de afgelopen jaren aan veel veranderingen
onderhevig geweest. Enerzijds om te kunnen blijven voldoen aan Europese wetgeving op dit
gebied. Anderzijds om decentralisering van overheidstaken mogelijk te kunnen maken.
Daarom is het zinvol om opnieuw met een kritische juridisch blik naar alle huidge wetgeving
te kijken met als doel te achterhalen of er inmiddels een betaalverplichting ontstaan is, dan
wel of die binnen een aantal jaar zou kunnen ontstaan.
Een structurele bijdrage van de overheid analoog aan de betaling voor de opvang van
zwerfdieren/huisdieren zou de beste kans geven op (financiële) continuïteit van wildopvangen
in Nederland op de lange termijn.

Resultaten
 Volledig inzicht in juridisch positie t.a.v. publieke vergoeding opvangkosten per dier.

1

Uitvoerend orgaan van de Provincie Zuid-Holland die over de Wet Natuur gaat.
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3.

Samenwerking met andere dierenwelzijnsorganisaties realiseren
Om een non-profit organisatie te worden die de dagelijkse kosten grotendeels kan betalen uit
giften en donaties en/of lidmaatschapsgelden is een bepaalde kritieke massa nodig. Voor een
kleine organisatie als de onze, waarbij bestuurstaken en PR puur door vrijwilligers worden
uitgevoerd en de investeringsgelden beperkt zijn, is het niet reëel gebleken.
Er zijn in Nederland veel organisaties die zich met dierennoodhulp bezig houden. De meest
succesvolle organisaties zijn de Dierenbescherming en de diverse dierenambulances. Andere
wildopvangcentra bevinden zich veelal in dezelfde situatie als onze stichting.
Komende jaren wordt bestaande contacten verder uitgebouwd met als doel om
geformaliseerd(e) samenwerkingsverband(en) te sluiten die bijdragen aan de organisatorische
continuïteit van onze opvang. Dit kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van welke
partijen meerwaarde zien in een dergelijke samenwerking en wat hun wensen en eisen zijn.

Resultaten
 Aangaan geformaliseerd(e) samenwerkingsverband(en) die bijdragen aan de
organisatorische continuïteit van onze opvang.

4.

Politieke lobby Waterschap, Gemeentes, Provincie uitvoeren
Op basis van eigen ervaring en verhalen van andere opvangcentra is duidelijk geworden dat
vasthoudende, meerjarige politieke lobby kan resulteren in een substantiële bijdrage vanuit de
overheid. Persberichten en bekendheid spelen hierbij een belangrijke rol. Vorige periode zijn
ingangen in de politiek gecreëerd, is het politieke landschap verkend en is documentatie
verzameld. Deze periode zullen fracties benaderd worden voor afspraken en zal ons verhaal
en “gezicht” op verschillende bestuurslagen beter bekend worden.

Resultaten
 Subsidie- en/of contractgelden vanuit de overheid.

5.

Financiële positie verbeteren
Door middel van diverse acties proberen wij de financiële positie van onze stichting te
verbeteren. Werven van meer donateurs is altijd een doelstelling van onze stichting geweest
en hiervoor bestaan diverse media (Penneveer, folder, website, facebook). In de persberichten
genoemd onder punt 4 zal hier ook ruim aandacht aan besteed worden. Denk daarnaast aan
het zoeken van sponsors, crowdfunding, doneerknop op de website, etc.

Resultaten
 Meer donateurs, sponsor en anders inkomstenbronnen.

7

