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Titel : Statenvoorstel Actieprogramma Dierenwelzijn 

Advies van de commissie: 
De commissie heeft uitvoerig gepraat over het actieprogramma Dierenwelzijn. Dit 
actieprogramma was in den beginne een initiatiefvoorstel van PvdD en SP. Na een eerdere 
bespreking in de commissie, is het initiatief overgenomen door de gedeputeerde in goed 
overleg met de initiatiefnemers en met de procedurele instemming van de commissie. 
Toch bleek bij behandeling van het nieuwe voorstel dat er naast waardering voor de geleverde 
prestatie, bij sommige fracties er ook zeer veel kritiek bestond op het merendeel van de elf 
actiepunten. Redenering hierbij was dat vaak niet duidelijk was waarom het juist de provincie 
was, die de aangewezen partij is voor actie. Een aantal andere fracties kon zich naast punten 
van kritiek in grote lijnen vinden in het voorliggende voorstel. Wel breder was er kritiek op 
het feit dat veel punten uit onderzoek bestaan. 
 
Gedeputeerde de heer Krol behandelde enige vragen, waarbij hij aangaf dat bij het voorstel 
steeds gekeken was om niet te dubbelen met bestaand beleid; van Lami gaf hij aan dat zij zich 
niet in hun reguliere taak met dierenwelzijn bezig mogen houden. Daarna deed hij  het 
voorstel om gelet op de overwegende kritiek van sommige fracties nog voor de 
statenvergadering een woordvoerdersoverleg te houden, waarbij duidelijk wordt wat het 
draagvlak is voor de actiepunten en of sommige punten bijgesteld kunnen worden. Dit om een 
ordentelijke statenbehandeling te bespoedigen. Dit voorstel is door de commissie 
overgenomen. Daarbij gaf de voorzitter aan dat er van tevoren gepoogd wordt op basis van 
het verslag een inventariserend memo te maken met betrekking tot de verschillende 
opvattingen. 
 Dit betekent dat dit commissieadvies een voorlopig karakter heeft en er na maandag 29 juni 
waarschijnlijk nog een gewijzigd statenvoorstel komt. 
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