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Bijlage(n):    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
In de Provinciale Staten vergadering van 24 september 2007 heeft gedeputeerde de heer B. Krol de 
portefeuille dierenwelzijn op zich genomen. Om invulling te geven aan de uitvoering van deze 
portefeuille, is het van belang dat een nota dierenwelzijn wordt opgesteld. In de Provinciale Staten 
vergadering van 17 december 2007 heeft gedeputeerde de heer B. Krol aangegeven met een 
welwillend oor te zullen luisteren naar plannen voor een nota dierenwelzijn. Aangezien Provinciale 
Staten een kaderstellende rol hebben en beleidsuitwerking vanuit Gedeputeerde Staten plaatsvindt, ligt 
het meer voor de hand, dat Gedeputeerde Staten de nota dierenwelzijn opstellen. De Partij voor de 
Dieren en de SP willen hier graag bij ondersteunen en er een bijdrage aan leveren. 
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Voorgesteld wordt om Gedeputeerde Staten te verzoeken tot het opstellen van een nota dierenwelzijn 
overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 22 september 2008 tot het opstellen van een nota 
dierenwelzijn.  
 

Op het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de SP 
 
Besluiten:  
 
Gedeputeerde Staten te verzoeken een nota dierenwelzijn op te stellen op basis van de thema’s, zoals 
verwoord in de toelichting, en deze voor te leggen aan Provinciale Staten.  
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 
Voorstel 
 
In de nota dierenwelzijn horen de volgende thema’s te zijn opgenomen, die hieronder nader toegelicht 
worden: 

1. In het wild levende dieren 
1a) Schadebeheer en schadebestrijding 
1b) Schadepreventie 
1c) Populatiebeheer 
1d) Ecologie en migratie van dieren 
1e) Dieren in relatie tot verkeer 
1f) Dieren in relatie tot bouwactiviteiten 
1g) Dieren in relatie tot klimaatveranderingen 

2. Productiedieren 
2a) welzijnsomstandigheden productiedieren 
2b) diergezondheid 

3. Waterzaken 
3a) migratie  
3b) ecologie 

4. Dieren in noodsituaties 
4a) rampenplannen 
4b) zwerfdieren en gewonde dieren 

5. Hobbydierhouders 
 

2. Beoogd effect 
 
Dieren zijn evenals mensen wezens met gevoel en bewustzijn en dienen daarom op een respectvolle 
wijze behandeld te worden. Zij worden echter in veel omstandigheden in hun welzijn aangetast en 
kunnen daardoor geen dierwaardig bestaan leiden. Provincies kunnen op veel terreinen invloed hebben 
op dierenwelzijn. De op te stellen nota dierenwelzijn dient een wezenlijke verbetering in het welzijn 
van dieren in de provincie Utrecht te bereiken. Om de reikwijdte van de nota te omlijnen, volgen 
hieronder inhoudelijke themavoorstellen die als kader dienen voor de nota. Per thema zal een korte 
toelichting gegeven worden. 
 
Ad 1 In het wild levende dieren 
In het wild levende dieren kunnen op velerlei wijze in hun welzijn worden aangetast. Jacht 
veroorzaakt stress en kan een langdurige lijdensweg van dieren tot gevolg hebben. Aanrijdingen 
kunnen met dieren- en mensenleed gepaard gaan. Grootschalige bouwactiviteiten kunnen plotselinge 
beperkingen in de leefomgeving en voedselvoorziening voor dieren veroorzaken. Omgekeerd kunnen 
bouwactiviteiten belemmerd worden door dieren. De nota dierenwelzijn dient ertoe een evenwichtige 
afweging te maken tussen enerzijds menselijk handelen dat dierenleed kan veroorzaken en anderzijds 
schade door dieren die voorkomen had kunnen worden.  
 
Ad 2 Productiedieren 
In veel productiesystemen is er sprake van slechte welzijnsomstandigheden. Onlangs bracht de huidige 
minister van LNV, Gerda Verburg, een toekomstvisie voor de veehouderij uit waarin ook expliciet 
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genoemd staat dat de veehouderij een slag dient te maken op punten van onder meer dierenwelzijn.1
Ook op Europees niveau zijn er ontwikkelingen naar een meer diervriendelijke veehouderij. De lijst 
met Vijf Vrijheden ligt ten grondslag aan een door de Landbouwraad aangenomen wettelijk raamwerk, 
waarin op termijn alle Europese regelingen met betrekking tot dierenwelzijn worden opgenomen. 
Deze Vrijheden vormen de randvoorwaarden waar iedere vorm van huisvesting van productiedieren 
aan zouden moeten voldoen. De Vijf Vrijheden voor productiedieren die door de Europese 
Landbouwraad zijn aangenomen, zijn achtereenvolgens: 

- vrij zijn van honger, dorst en ondervoeding; 
- vrij zijn van fysiek en fysiologisch ongerief; 
- vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes; 
- vrij zijn om het normale, natuurlijke gedrag te kunnen uitvoeren; 
- vrij zijn van chronische stress en angst. 

 
Voorbeelden van huidige welzijnsproblemen in veehouderijen zijn: 

- ruimtegebrek (gebrek aan beweging, geen mogelijkheid om te spelen of te vluchten voor een 
belager); 

- verveling (geeft chronische stressklachten met als gevolg bijvoorbeeld stereotype gedrag, 
maagzweren, staartbijten, oorbijten en verenpikken waardoor het couperen van staarten, 
knippen van tanden of het snavelbehandelen plaatsvindt); 

- permanent binnen verblijven: constant leven boven de mestkelder met ammoniakemissie (door 
het gas ontstaan luchtwegafwijkingen en het leidt tot fysiek onbehagen hetgeen tot 
gedragsproblemen leidt); 

- door eenzijdige selectie op groei of productie kunnen bijvoorbeeld problemen met het 
beenwerk ontstaan, een permanent hongergevoel, ademhalingsproblemen, borstblaren of 
buitensporig hoog aantal keizersnedes zoals in de dikbilhouderij (dit heeft verklevingen en 
ontstekingen tot gevolg); 

- klauwproblemen door harde, gladde en natte vloeren; 
- infecties (bijvoorbeeld klauwontstekingen, luchtweginfecties, diarree, bloedluis, E Coli en 

maag- darmwormen); 
- te weinig ijzer in het rantsoen (bij kalveren); 
- onverdoofd castreren; 
- niet het natuurlijk gedrag kunnen uitoefenen (zoals wroeten, nestzoeken, stofbad, geen 

scheiding van mest –en slaapplek etc.). 
 

In de dit jaar verschenen nota dierenwelzijn van het ministerie van LNV worden deze problemen 
onderkend. Op rijksniveau worden enkele stappen ter verbetering gezet met een landelijke uitstraling 
(fiscale regelingen, subsidies, landelijke voorlichting, sectorbreed overleg, overleg op EU-niveau). De 
provincie kan zich met name richten op regionale stimulering, voorlichting en regelgeving. 
 
Ad 3 Waterzaken 
Stuwen vormen een barrière voor vissen om te migreren en beperken daardoor het leef- en 
voedselgebied. In poldergemalen en waterkrachtcentrales worden jaarlijks miljoenen vissen gedood of 
verminkt. Vele dieren overlijden door slechte waterkwaliteit. Dieren verdrinken door gebrek aan 
natuurvriendelijke oevers (steile kanten). De provincie kan een stimulerende en controlerende rol 
vervullen naar de waterschappen toe om hierin verbeteringen aan te brengen.  
Ongeveer 70.000 muskusratten worden op jaarbasis gedood in de provincie Utrecht vanwege 
mogelijke schade aan dijken. Schade door graverij van muskusratten in waterkeringen kan onder 
andere voorkomen worden door dijken te overdimensioneren, te voorzien van graafwerende 
constructies of door teensloten te verplaatsen of te dempen. De provincie kan hierin samen met de 
waterschappen initiatieven ontplooien.  

 
1 Toekomstvisie Veehouderij, januari 2008, DL. 2007/3569 /ministerie LNV 
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Ad 4 Dieren in noodsituaties 
Wanneer rampen plaatsvinden, zijn er over het algemeen geen geschikte draaiboeken voor het redden 
en opvangen van dieren. De provincie heeft een controlerende en coördinerende taak op het terrein van 
beheersing van noodsituaties. 
Voor het vervoeren en opvangen van zwerfdieren en gewonde dieren bestaat een aantal organisaties in 
de provincie Utrecht. De onderlinge samenwerking is echter niet altijd optimaal. Bovendien verkeren 
enkele organisaties in financiële nood. De provincie kan een coördinerende en bemiddelende rol 
vervullen en financieel ondersteunen. 
 
Ad 5 Hobbydierhouders 
Ook in de hobbydierhouderij is vaak sprake van welzijnsproblemen. De provincie kan een 
voorlichtende rol vervullen.  
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