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Onderwerp: Eindverslag Beleidsimpuls Dierenwelzijn 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

In juli 2009 is de Beleidsimpuls Dierenwelzijn vastgesteld bestaande uit 6 actiepunten voor zowel de 

gehouden als de wilde dieren. De 6 actiepunten zijn afgerond. De resultaten zijn weergegeven in het 

eindverslag (Bijlage 1), per actiepunt, onder het kopje ‘RESULTAAT’ . 

Het opstellen van een voortgangsverslag (in 2010) en een eindverslag is conform de Beleidsimpuls.   

 

Aanleiding 

Zie ‘Voorgeschiedenis’ 

 

Voorgeschiedenis 

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van 24 september 2007 heeft gedeputeerde Krol de 

portefeuille Dierenwelzijn op zich genomen. Om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van de 

portefeuille Dierenwelzijn heeft Provinciale Staten op 6 juli 2009 de Beleidsimpuls Dierenwelzijn 

vastgesteld.  

 

Essentie / samenvatting: 

In juli 2009 is de Beleidsimpuls Dierenwelzijn vastgesteld bestaande uit 6 actiepunten voor zowel de 

gehouden als de wilde dieren. De 6 actiepunten zijn afgerond. De resultaten zijn per actie 

weergegeven in het eindverslag.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met de Beleidsimpuls Dierenwelzijn wilde de provincie een wezenlijke verbetering in het welzijn van 

de dieren in de provincie Utrecht bereiken. Met dit doel voor ogen zijn de 6 acties uitgevoerd.  

 

Financiële consequenties 

geen 

Voor de uitvoering van de Beleidsimpuls Dierenwelzijn was € 75.000 beschikbaar. Van dit bedrag is  

€ 56.455,50 uitgegeven. In het eindverslag is een tabel opgenomen met de uitgaven per actiepunt.    

 

 

 

 



 
 College van Gedeputeerde Staten 

 statenbrief 
  
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van de resultaten van de 6 acties uit de Beleidsimpuls Dierenwelzijn. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


