Datum: 18 juni 2017
Aan het college van Bodegraven-Reeuwijk
De SVRH, de Stichting verantwoord roofvogels houden, wil graag een bijdrage leveren in het
beantwoorden van onderstaande vragen die op 22 mei 2017 gesteld zijn door de heer Robèrt Smits,
fractievoorzitter van Groen Links. Voor de leesbaarheid hebben we de vragen van de heer Smits in het
rood vermeld.
Voor meer informatie over de SVRH verwijzen wij naar het begeleidend schrijven en de website.
www.svrh.nl
1. Is het college bekend met deze commerciële attracties met roofvogels en uilen bij de braderieën in
Bodegraven-Reeuwijk? Worden de vogels naast de braderie in Bodegraven nog op andere plaatsen
tentoongesteld?
De SVRH is op de hoogte van het feit dat deze meneer ook op andere plekken zijn vogels tentoonstelt.
Ondanks dat wij weten om wie het gaat en waar deze persoon woont kunnen wij hier weinig tegen
ondernemen. Wij keuren zijn werkwijze af en proberen door voorlichting - o.a. aan de organisatie van
braderieën en aan Gemeenten - dit soort praktijken een halt toe te roepen.
2. Weet het college hoe vaak er roofvogels en uilen op de Bodegraafse en Reeuwijkse evenementen
worden tentoongesteld?
3. Kan het college aantonen of de vogels veterinair gekeurd zijn; of de organisatie in het bezit is van de
gezondheidsverklaringen en of de standhouder vakbekwaam is? Zo nee, waarom niet?
De eigenaar van deze vogels is niet aangesloten bij de SVRH. Gezien de omstandigheden waarin de vogels
op de braderie verkeren kan deze meneer wat ons betreft nooit vakbekwaam zijn. Hij is zeker geen
liefhebber of kenner van roofvogels en ook de SVRH is van mening dat er tegen dit soort praktijken actie
moet worden ondernomen.
4. Kan het college aantonen of het desbetreffende bedrijf gebruikmaakt van beschermde diersoorten,
en zo ja, of hiervoor een vergunning is verkregen?
5. De roofvogels en uilen worden tentoongesteld op braderieën die druk bezocht worden, waarbij ook
harde geluiden door muziek of kermisattracties te horen kunnen zijn. Hoe beoordeelt het college
deze vertoning als het gaat om dierenwelzijn?
6. Is het college bereid met andere gemeenten er bij de rijksoverheid op aan te dringen om regelgeving
voor dierenoptredens van vogels en andere dieren op dit soort evenementen op te stellen?
7. Is de gemeente bevoegd voorwaarden te stellen aan de deelnemers van een evenement? En
voorwaarden waaraan vergunninghouders zich uit het oogpunt van dierenwelzijn aan dienen te
houden?
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De SVRH wil dierenleed voorkomen en adviseert organisaties van evenementen en gemeenten om dit
soort praktijken te voorkomen door alleen te werken met mensen die aangesloten zijn bij de SVRH of op
andere wijze kunnen aantonen dat zij op de hoogte zijn van o.a:
•

soorteigen gedrag van roofvogels en uilen en de vijf vrijheden van Brambell

en deze kennis ook toepassen in de omgang en verzorging van de dieren. Zie ook
http://www.svrh.nl/voorwaarden-aanmelden.html
8. Deelt het college de mening van de GroenLinks dat dit evenement dierenleed met zich mee kan
brengen? Is het college het met GroenLinks eens dat evenementen die dierenleed met zich
meebrengen niet mogen worden gehouden?
Als roofvogels en uilen zich niet veilig/prettig voelen zoeken ze instinctief naar hoge plekken. Door de
dieren laag bij de grond vast te binden in een context waarbij iedere vreemde en ook andere dieren bij de
vogels kunnen komen is er een grote kans dat de dieren zich bedreigd voelen.
9. Is het college bereid om, samen met andere gemeenten, evt. tekortkomingen in de Wet tegen dit
soort tentoonstellingen met roofvogels aan te kaarten, zodat er strengere regels vanuit het oogpunt
van dierenwelzijn komen?
Een educatieve demonstratie waarbij het welzijn van de dieren ten alle tijden voor opstaat en de
basisregels, zoals vermeld op de website van de SVRH, worden toegepast kan bijdragen aan meer kennis
over- en begrip van roofvogels en uilen. Tijdens zo’n demonstratie is er sprake van samenwerking tussen
mens en vogel die terug te voeren is op een vertrouwensband. De vogels zitten niet ergens vastgebonden
en zijn meestal maar korte tijd, minder dan een half uur, aan het werk. De vogels worden met moderne
trainingsmethoden getraind, positieve bekrachtiging, en laten alleen natuurlijk gedrag zien.
Voor meer informatie en toelichting van bestuur en /of adviseurs kunt u ten alle tijden contact opnemen.
Met vriendelijke groet
Stephany Beuker, Voorzitter SVRH
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