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Op 9 april 2009 werd in Kijkduin (ZH) het door ongeveer 50 partijen
ondertekende document “Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels” gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de
landelijke overheid, vertegenwoordigers van kustgemeenten, houders
van vogelopvangcentra langs de kust en onderzoekers (Knoester
2009). In dit document spreken de verschillende partijen onderling af
om in geval van een olieramp voor de kust samen te werken om de
schade onder vogels en zeezoogdieren nauwkeurig in kaart te
brengen en levende olieslachtoffers zo snel mogelijk en zo deskundig
mogelijk op te vangen en wanneer mogelijk te revalideren. Een
dergelijke samenwerking lijkt zo voor de hand te liggen, maar bleek
in geval van calamiteiten steeds weer moeilijk te realiseren. De
coördinatie en de financiële afwikkeling van een incident komen
geheel bij het Directoraat Generaal Rijkwaterstaat van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat te liggen, maar voor zowel de grootste
kustasiels
(vogelopvang),
het
NIOZ
(onderzoek)
en
de
NZG/werkgroep NSO (begeleiding tellingen op de kust en
voorbereiding transport) zijn belangrijke taken voorzien.
Het ondertekende document is een lijvig boekwerk, waarvan de
exacte inhoud hier niet herhaald zal worden. Het plan gaat uit van
een calamiteit, waarbij tot actie moet worden overgegaan omdat er
een groot aantal besmeurde vogels op de kust aanspoelt, of omdat er
sprake is van een omvangrijke (naderende) vervuiling op zee. Bij
grote aantallen olieslachtoffers is er voorzien in de snelle constructie
van tijdelijke opvangmogelijkheden, terwijl containers met spullen op
strategische plaatsen langs de kust worden klaargezet om alvast
voorbereid te zijn op het verzamelen of vangen van vogels en het
ruimen van olie. Zelfs in laarzen en beschermende kleding voor
toesnellende vrijwilligers is voorzien.
Op verzoek van Rijkswaterstaat zullen de gemeentes waar de
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vogels aanspoelen de coördinatie verzorgen van het verzamelen van
besmeurde vogels op het strand, maar zij zullen daarbij volgens
afspraak worden bijgestaan door deskundigen van de NZG/NSO. Deze
deskundigen zorgen dat de dode gevonden vogels of worden
gedetermineerd, geteld en afgevoerd, of worden verzameld voor
nader onderzoek. Tevens zullen zij aannemers, vrijwilligers en
gemeenteambtenaren ter plekke adviseren bij het vangen van
levende besmeurde vogels, en helpen deze op te slaan in dozen en op
transport te zetten naar de vogelopvangcentra voor verdere
afhandeling.
Wij denken dat we met deze betrokkenheid van de NZG, feitelijk de
erkenning van onze expertise door Rijkswaterstaat, een grote stap
voorwaarts gemaakt hebben. In geval van een incident wordt nu voor
de verandering eens niet om de deskundigheid van tellers op het
strand heen gewerkt, maar kunnen zij hun in de loop der jaren
opgedane kennis inzetten om tot een vlotte en professionele
afhandeling van het incident te komen. Waardevolle gegevens
verdwijnen dan eens niet met de geruimde olie in de containers van
aannemers, maar worden verzameld vanaf het eerste begin. We
hopen daarom, mocht het nodig zijn, op onze strandtellers te kunnen
rekenen voor wat betreft de inzet bij rampen.
Summary
In a formal agreement, signed by national authorities of the Ministry of
Transport and Public works and the Ministry of Agriculture, Nature and Food
Quality, local authorities, researchers and rehabilitators, the Dutch Seabird
Group is given a crucial role in future wildlife responses during oil spills. Their
role will be advisory during the search and rescue of seabirds and to conduct
the necessary data collection on site.
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