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Aanleiding 
Hieronder wordt de achtergrond van het onderwerp geschetst en aangegeven wat de aanleiding is 
voor het verzoek: 

 - onderwerp van de C- naar de B-agenda te verplaatsen.

Het behandeldoel 

Hieronder wordt aangeven met welk doel de fractie dit onderwerp/ de ingekomen brief op de 
agenda heeft gezet  

Welke politieke vraag wil de indiener aan de orde stellen 
We leven met dieren om ons heen. Eerder al constateerde de Raad voor Dierenaangelegenheden 
(RDA, de adviesraad op het gebied van dierenwelzijn voor overheden) dat de houding van mensen 
ten opzichte van dieren is veranderd.1 Nederlanders hebben nu meer respect voor dieren en 
inbreuken op dierenwelzijn worden minder geaccepteerd. Mensen verplaatsen zich meer in dieren 
en vinden dat dieren rechten hebben, bijvoorbeeld het recht op leven, een waardig bestaan en 
goede verzorging. Zij verwachten ook steeds meer van verschillende overheden om dieren beter te 
beschermen. Daarom is het noodzakelijk nu de discussie te voeren over het doden van dieren. 

In de provincie worden op dit moment veel dieren gedood, voor allerlei doelen, zoals bij mens-
dierconflicten en voor vermaak. De RDA wil met het rapport ‘Doden van dieren’2 de 
maatschappelijke discussie over de manier waarop we met levens van dieren omgaan verder op gang 
brengen. Ze wil overheden prikkelen actief na te denken over hun beleid. Zo heeft zij voor het aspect 
‘doden van dieren die overlast geven’ een afwegingskader opgesteld (zie bijlage 2 rapport). 
Overheden kunnen dit afwegingskader gebruiken bij besluiten die zij nemen. Eén van de vragen in dit 
afwegingskader is of er echt geen niet-dodelijke alternatieven beschikbaar zijn om de overlast tegen 
te gaan. Soms worden, om diverse redenen, niet-dodelijke oplossingen over het hoofd gezien. 
Wanneer niet-dodelijke alternatieven niet beschikbaar zijn op de korte termijn, is het goed te 
investeren in onderzoek en innovatie, zodat we steeds vooruitgang blijven boeken op dit gebied. 
Zoals RDA zegt: “Zoek naar mogelijkheden om het doden van dieren te voorkómen.” 

Dat vergt een actieve houding van de provincie. De  provincie heeft ook verklaard dat ‘de doelstelling 
altijd is om slechts in uiterste gevallen over te gaan tot doden’. Niet-dodelijke oplossingen worden 
echter soms niet gezien en komen niet vanzelf tevoorschijn. Ze vragen om voortdurende reflectie, 
om meer actief overleg met o.a. dierenwelzijnsorganisaties en inzet op onderzoek en innovatie.

1 'De Staat van het Dier' Beschouwingen en opinies over de verschuivende relatie tussen mens en dier in 
Nederland. | Publicatie | Raad voor Dierenaangelegenheden (rda.nl)
2 RDA Zienswijze Doden van dieren aan het licht | Zienswijze | Raad voor Dierenaangelegenheden

https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2019/10/04/de-staat-van-het-dier
https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2019/10/04/de-staat-van-het-dier
https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2022/05/11/zienswijze-doden-van-dieren


Wij willen de provincie ook uitdagen creatiever en actiever na te denken over beleid dat raakt aan 
leven en dood van dieren, met het doel om het doden van dieren zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat vraagt de indiener aan de andere fracties (de commissie, de portefeuillehouder)

1. Stel dat we geen dieren hoéven te doden voor onze eigen gezondheid, veiligheid, vermaak, etc., 
zijn de commissieleden het dan met ons eens dat we dan in principe dieren niet moeten doden? Zou 
dat niet het vertrekpunt moeten zijn van provinciaal beleid?
2. Zo ja, zijn de commissieleden bereid de provincie op te roepen om actiever te zoeken naar 
mogelijkheden om het doden van dieren te voorkómen, door bijvoorbeeld vaker te reflecteren op 
eigen beleid, door het onnodig doden van dieren als provincie niet te stimuleren, door actiever 
overleg met dierenwelzijnsorganisaties en door meer inzet op onderzoek en innovatie op het gebied 
van niet-dodelijke oplossingen?
3. Zien de collega’s nog andere mogelijkheden voor verbetering in beleid van de provincie op het 
punt van voorkomen van doden van dieren en het respecteren van hun intrinsieke waarde? 


