Technische vragen raad Purmerend

Fractie:

D66

Opsteller:

Astrud Wildschut

Betreft:

Verantwoorden & vertellen

Onderwerp:

Oehoe

Geagendeerd :

Nee

Datum vraag:

zaterdag, 12 januari, 2019 - 13:04

Datum
antwoord(en)*:

woensdag, 16 januari, 2019 - 13:44

Portefeuillehouder*:

Paul van Meekeren

Agendapunt:

* in te vullen
door
organisatie
Inleiding:
Donderdag 10 januari stond er een artikel in het Noordhollands Dagblad
genaamd; De Purmerendse ’terror-oehoe’ is met stille trom vertrokken uit de
Amsterdamse dierentuin Artis (zie
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190109_57551900/purmerendseterror-oehoe-vertrokken-uit-artis) De oehoe heeft in de afgelopen jaren nogal
wat losgemaakt in Purmerend en omgeving, zelfs landelijk kwam Purmerend in
het nieuws vanwege deze majestueuze vogel. D66 Purmerend is een beetje
verbaasd dat de oehoe nu met “stille trom” naar Roemenië is verhuisd.

Daarom heeft D66 Purmerend de volgende vragen;

Vraag 1:

Was er een overeenkomst met Artis over de adoptie
van de oehoe en zo ja, is deze in te zien?

Antwoord 1:

Ja, er is een adoptieovereenkomst met Artis. Deze is
door de gemeente Purmerend op vrijwillige basis
met Artis afgesloten om zo bij te dragen in de kosten
die Artis voor de oehoe maakt. Indien gewenst is de
adoptieovereenkomst in te zien.

Vraag 2:

Is de gemeente Purmerend op de hoogte gesteld
van de verhuizing van de oehoe naar Roemenië? Zo
nee, waarom niet? Zo ja, hoe is de gemeente
hierover geïnformeerd?

Antwoord 2:

Ja, op de dag dat de oehoe in Roemenië aankwam
is de gemeente Purmerend telefonisch door Artis op
de hoogte gesteld.

Vraag 3:

Heeft de gemeente Purmerend onderzoek gedaan of
laten doen naar de dierentuin in Roemenië waar de
oehoe nu verblijft?

Antwoord 3:

Nee, de gemeente Purmerend was vooraf niet
op de hoogte gesteld dat de oehoe zou
verhuizen. Het is daarbij geen taak voor de
gemeente Purmerend om dit te onderzoeken.
De oehoe is destijds bij het overdragen onder
de verantwoordelijkheid van Artis komen te
staan. Van een gerenommeerde dierentuin
als Artis, mag worden verwacht dat zij hun
dieren enkel uitwisselen met andere
gerenommeerde dierentuinen. Dit zou een
waarborg moeten zijn dat de oehoe opnieuw
een goed onderkomen heeft gekregen.

Vraag 4:

Nu de oehoe in Roemenië zit, zijn er voor de
gemeente nu nog kosten aan de adoptie van de
oehoe verbonden? Zo ja, hoeveel?

Antwoord 4:

De kosten waren, zoals eerder genoemd, op
vrijwillige basis. Bij het aangaan van de laatste
verlenging is aan Artis aangegeven dat dit de laatste
bijdrage aan Artis zou zijn. Deze verlenging loopt tot
31 april 2019. Omdat de oehoe niet meer in Artis is,
is de overeenkomst tot 31 april 2019 op naam van
de sneeuwuilen komen te staan.

