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Bijlage(n): Beleidsimpuls Dierenwelzijn   

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Sinds september 2007 bestaat binnen ons college de portefeuille Dierenwelzijn. Na een 
initiatiefvoorstel van de Partij voor de dieren is, in goed overleg, besloten dat wij een 
beleidsimpuls Dierenwelzijn opstellen. De beleidsimpuls geeft invulling aan de portefeuille 
Dierenwelzijn. De acties hebben betrekking zowel op gehouden dieren als dieren in het wild. 
De acties kunnen nog deze collegeperiode resultaat opleveren. 
 
Voorgeschiedenis 
Tijdens uw vergadering van 24 september 2007 is besloten tot het opnemen van de 
portefeuille Dierenwelzijn binnen ons college. Om invulling te geven aan de uitvoering van 
de portefeuille Dierenwelzijn heeft de Partij voor de dieren een initiatiefvoorstel nota 
Dierenwelzijn ingebracht in de vergadering van uw commissie Ruimte, Groen en Water d.d. 6 
oktober 2008. Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter, na afloop van de discussie, 
toegezegd het initiatiefvoorstel in aangepaste vorm te agenderen voor de volgende 
vergadering van uw commissie. In goed overleg is besloten tot een andere aanpak, namelijk 
dat wij een beleidsimpuls maken. Bij het opstellen van de beleidsimpuls Dierenwelzijn is een 
delegatie uit Provinciale Staten betrokken.   
 
Essentie / samenvatting 
Om een wezenlijke verbetering in het welzijn van de dieren in de provincie Utrecht te 
bereiken is de beleidsimpuls Dierenwelzijn opgesteld. Het welzijn van dieren wordt 
gewaardborgd middels onder andere de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de op 
deze wet gebaseerde regelgeving. Onze kracht ligt in het versterken van het rijksbeleid tot 
verbetering van dierenwelzijn op regionaal niveau. In de beleidsimpuls wordt toegelicht wat 
dierenwelzijn is. Tevens worden de afbakening, de provinciale rol en de financiën 
gemotiveerd. Er zijn zes acties uitgewerkt onder 5 thema’s. Per actie zijn de volgende 
onderwerpen uitgewerkt: doel, werkwijze, verantwoordelijke afdeling, planning en middelen.       
 



Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de beleidsimpuls Dierenwelzijn willen wij een wezenlijke verbetering in het welzijn van 
de dieren in de provincie Utrecht bereiken. Om dit doel te bereiken zijn acties benoemd die 
nog deze collegeperiode resultaat op kunnen leveren. 
 
Financiële consequenties 
Voor de uitvoering van de totale beleidsimpuls is ca. 75.000,- nodig. Dit bedrag is inclusief de 
menskracht die nodig is om de regie te voeren over de uitvoering van de beleidsimpuls. 
Hiervoor is ca. € 8.000,- nodig. 
Er is voor het onderwerp Dierenwelzijn € 150.000,- , via de voorjaarsnota, gevraagd aan 
Provinciale Staten. Dit bedrag wijzigt door aanpassingen in de beleidsimpuls die naderhand 
zijn doorgevoerd. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Er zijn in de beleidsimpuls Dierenwelzijn geen acties opgenomen die een dubbeling of 
herhaling betekenen van beleid dat vrij recentelijk is ingezet of discussies die vrij recentelijk 
door u zijn gevoerd. Zo is er bijvoorbeeld in het kader van de Beleidsnota Flora- en faunawet 
(mei 2008) discussie gevoerd over ganzen, muskusratten en reeën. Er zijn geen acties 
opgenomen die nieuwe inzichten ten aanzien van ganzen, muskusratten en reeën inhouden. 
De verschillende politieke partijen binnen uw Staten leggen de grens verschillend voor welke 
acties wel en welke geen herhaling van vrij recentelijk ingezet beleid of gevoerde discussies 
(zouden) betekenen. 
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
N.v.t. 
 
Voorgesteld wordt de beleidsimpuls Dierenwelzijn vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



Ontwerp-besluit  
 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 6 juli 2009 inzake de beleidsimpuls Dierenwelzijn 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 mei 2009, afdeling Groen, nummer 
2009INT240618; 
 
Overwegende dat de kracht van de provincie ligt in het versterken van het rijksbeleid tot verbetering 
van het Dierenwelzijn op regionaal niveau; 
 
Gelet op artikel 158 van de Provinciewet; 
 
Besluiten: 
 
■ ARTIKEL 1 

 
De beleidsimpuls Dierenwelzijn vast te stellen volgens Bijlage 1 en de uitvoering van de
beleidsimpuls af te laten hangen van de behandeling van de Voorjaarsnota. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 



Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Artikel 158 provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
Met de beleidsimpuls Dierenwelzijn een wezenlijke verbetering in het welzijn van de dieren 
in de provincie Utrecht bereiken. Om dit doel te bereiken zijn acties benoemd die nog deze 
collegeperiode resultaat op kunnen leveren. 
 
3. Argumenten 
De beleidsimpuls Dierenwelzijn geeft invulling aan de portefeuille Dierenwelzijn  
De kracht van de provincie ligt in het versterken van het rijksbeleid tot verbetering van dierenwelzijn 
op regionaal niveau. Met de beleidsimpuls maakt de provincie helder welke rol zij op zich neemt 
voor dierenwelzijn. 
 
4. Kanttekeningen 
De provincie stelt geen algemeen beleidskader voor Dierenwelzijn op 
De bevoegdheden voor Dierenwelzijn zijn voorbehouden aan met name de Europese Unie en het Rijk. 
De raakvlakken dierenwelzijn met de provinciale terreinen zijn vertaald in concrete acties binnen 5 
geselecteerde thema's.  
 
5. Financiën 
Voor de uitvoering van de totale beleidsimpuls is ca. 75.000,- nodig. Dit bedrag is inclusief de 
menskracht die nodig is om de regie te voeren over de uitvoering van de beleidsimpuls. Hiervoor is ca. 
€ 8.000,- nodig. 
Er is voor het onderwerp Dierenwelzijn € 150.000,- , via de voorjaarsnota, gevraagd aan Provinciale 
Staten. Dit bedrag wijzigt door aanpassingen in de beleidsimpuls die naderhand zijn doorgevoerd. 
 
6. Realisatie 
De acties kunnen nog deze collegeperiode resultaat opleveren.  
 
7. Juridisch 
N.v.t. 
 
8. Europa 
Aan de acties uit de beleidsimpuls Dierenwelzijn zijn geen Europeesrechtelijke of risico's 
verbonden. 
 
9. Communicatie 
De beleidsimpuls wordt uitgevoerd binnen de huidige collegeperiode en zal dus gereed zijn in de 
eerste helft van 2011. In deze periode wordt er twee keer schriftelijk gerapporteerd, halverwege 2010 
en in het voorjaar van 2011. 
 
10. Bijlage 
De beleidsimpuls Dierenwelzijn 


