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De dierenambulances geven wel locaties door. Gaat
het puur om de locatie of is de kwaliteit van de
locatiedata onvoldoende?

Uit telefonisch overleg blijkt dat de dierenambulances geen
bruikbare locatiegegevens bijhouden op de wijze zoals de
Stichting Valwild dat doet bij de gemeentelijke wegen
(omschrijven waar de aanrijding heeft plaatsgevonden) en bij de
provinciale N-wegen en de A-wegen van het Rijk via het
wegnummer en de hectometerpalen. Hun focus ligt op
hulpverlening aan dieren en minder op registratie . De aantallen
valwild die via de dierenambulances gemeld worden zijn beperkt.
Meldingen van das, vos, ree worden door de dierenambulances
aan Stichting Valwild en de Dassenwerkgroep wel doorgegeven
en komen via deze route dus al in de statistieken van de
provincie terecht. De kwaliteit van de overige locatiegegevens
van de dierenambulances is onvoldoende om te gebruiken. Bij de
meldingen van de dierenambulances betref het meestal
huisdieren en in het wild levende vogels. Beide diergroepen
worden niet gelinkt aan maatregelen om wildaanrijdingen tegen
te gaan.
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E.e.a. komt bij elkaar bij meldpunt 144. Wat is ervoor
nodig om die data bruikbaar te maken voor
provinciedoeleinden van oversteekbaarheid fauna?

In het memo aan Provinciale Staten d.d. 26 oktober 2021 is
aangegeven dat het bij de meldingen bij de dierenambulance van
in het wild levende dieren vooral om vogels gaat, ongeveer 80%.
Meldingen van andere in het wild levende dieren, zoals ree, das,
vos komen weinig voor. Deze meldingen komen al in de
statistieken terecht die de provincie gebruikt.
Het is niet bekend of wildaanrijdingen en andere aanrijdingen met
dieren, die bij meldpunt 144 binnenkomen, met soort, datum en
locatiegegevens enz. centraal worden opgeslagen en of deze
gegevens beschikbaar zijn voor de provincie.
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