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Betreft: Zeehondenopvang 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
 
Aanleiding 
In een voorgenomen motie pleit de fractie ‘Beter voor Den Helder’ voor de vestiging van een 
zeehondenopvang in Den Helder.  
 
Ontheffing en vergunningen 
Een organisatie die zeehonden wil gaan opvangen, moet een aanvraag doen bij het Ministerie van 
Economische Zaken om een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet te krijgen voor de opvang 
van zeehonden. De gemeente heeft geen wettelijke taak bij de aanvraag van een ontheffing en kan 
dus ook geen partij zijn.  
De gemeente komt pas na verlening van de ontheffing in beeld bij de aanvraag voor de bouw en 
inrichting van dergelijke opvang binnen de gemeentegrenzen i.v.m. de gebruikelijke milieu- en 
omgevingsvergunningen. 
Momenteel, 2016, wordt het zeehondenbeleid door het Ministerie geëvalueerd en worden geen 
nieuwe ontheffingen door het Ministerie verleend tot 1 juli 2017.  
 
Zeehondenopvang in Nederland 
In Nederland zijn drie opvangcentra met ontheffing en vergunningen actief: in Pieterburen, op Texel 
en in Stellendam. Pieterburen en Texel (Ecomare) hebben al decennia lang goede afspraken over de 
opvang. Dit betekent concreet dat als Ecomare vol zit, de zeehonden uit Noord-Holland worden 
vervoerd naar Pieterburen. Er zijn vaste afspraken tussen de centra over de zeehonden langs de 
vastelandskust van Noord-Holland. In 2015 zijn 61 zeehonden uit Noord-Holland bij Pieterburen 
binnengebracht. Daarvan kwamen er 14 uit Den Helder. 
De opvangcentra kosten veel geld en worden voor een groot deel bekostigd door fondsen voor 
wetenschappelijk onderzoek. Door de grootschalige opvang kan de hoogstnoodzakelijke expertise 
worden geborgd, bijgehouden en vergroot. Jaarlijks worden tussen 400-600 zeehonden opgevangen 
in Pieterburen en er worden momenteel ca. 100 internationale studenten opgeleid. 
 
Zeehondenbeleid in Nederland 
Het Ministerie van Economische Zaken bepaalt het zeehondenbeleid, inclusief de opvang, en wordt 
hierin geadviseerd door het Wetenschappelijk Platform Zeehonden Waddenzee. Op basis van de 
internationale verdragen die zijn gesloten is geen vermeerdering van opvangplaatsen nodig volgens 
het Platform, de populatie grijze zeehond groeit nog steeds en die van de gewone zeehond bleef 
stabiel in 2015.  
Het Ministerie vraagt ook de provincie om advies bij het verlenen van een ontheffing. De provincie 
heeft dus mede een bepalende stem.  
De nieuwe wet Natuurbescherming gaat per 1-1-2017 in en wordt uitgevoerd door de provincie. De 
provincie Noord-Holland is vanaf die datum dus een nog belangrijker partij geworden in alle 
natuurbeschermingszaken inclusief de zeehondenopvang. Ook hier is geen rol weggelegd voor de 
gemeente. 
 
Ontheffing vanaf 1 juli 2017 
Op dit moment, 2016, wordt de zeehondenopvang in Nederland geëvalueerd. Op basis van het 
wetenschappelijk advies komt de staatssecretaris met nieuwe regels voor de opvang van zeehonden. 
De nieuwe regelgeving gaat gelden vanaf 1 juli 2017. De staatssecretaris heeft voor het onderzoek 
verschillende (internationale) wetenschappers benaderd op de vakgebieden ecologie, dierziekten, 
dierwelzijn en ethiek. Met deze aanpak wil de staatssecretaris samen met de provincies tot een 
eenduidig opvangbeleid voor zeehonden komen.  
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Tot 1 juli 2017 worden er daarom geen nieuwe ontheffingen verleend aan organisaties voor de opvang 
van zeehonden. (Kamerbrief 8 maart 2016, kenmerk DGAN-NB/15183859) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/08/kamerbrief-beleid-opvang-
zeehonden  
 
De gemeente Den Helder heeft geen enkele taak bij het aanvragen van een ontheffing op grond van 
de Flora- en Faunawet / wet Natuurbescherming. De gemeente wacht de evaluatie van het 
zeehondenbeleid vanuit het Ministerie af en ziet de adviezen omtrent het nieuwe zeehondenbeleid per 
1 juli 2017 met belangstelling tegemoet.  
 
 
 
Den Helder, 23 juni 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
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