




Gezocht: politici met ambitie voor dierenwelzijn! 

10 speerpunten dierenwelzijn voor provinciale statenverkiezingen  
 

De Dierenbescherming stuurt politici uit de Nederlandse provincies 10 speerpunten voor 

beter dierenwelzijn toe. Dit doet zij in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen, die 

in maart 2015 plaatsvinden. Tijdens deze verkiezingen hebben politici de kans om hun 

ambities ten aanzien van dierenwelzijn te tonen. De speerpunten dienen als 

ondersteuning hierbij.  

 

Hoewel de provinciale statenverkiezingen in maart 2015 nog ver weg lijken, zijn de meeste 

politieke partijen al druk doende met de voorbereidingen, waaronder het schrijven van 

verkiezingsprogramma’s. De Dierenbescherming wil dat alle partijen in hun 

verkiezingsprogramma’s en verkiezingscampagnes aandacht besteden aan dierenwelzijn, 

want op provinciaal niveau worden steeds meer besluiten genomen die dieren raken. De 

Dierenbescherming wil de politieke partijen graag met raad en daad bijstaan om de juiste 

beslissingen te nemen in het belang van alle dieren. Als hulpmiddel heeft zij daartoe 10 

speerpunten voor provinciaal dierenwelzijnsbeleid opgesteld.  

 

De speerpunten hebben betrekking op veehouderij en in het wild levende dieren. De 

Dierenbescherming wil zo bijvoorbeeld dat uitbreiding van veehouderijen alleen nog is 

toegestaan als er extra maatregelen worden getroffen voor dierenwelzijn en wil dat de 

provincie weidegang voor koeien voorschrijft. Verder zou de provincie in het geval van 

schade en overlast door in het wild levende dieren diervriendelijkere, preventieve middelen 

moeten toepassen in plaats van naar het geweer te grijpen. Met uitheemse dieren, 

bijvoorbeeld verwilderde katten, moet net zo zorgvuldig worden omgegaan als met 

inheemse dieren en deze dieren zouden niet langer zomaar mogen worden afgeschoten.     

 

Het succes van een politieke partij is mede afhankelijk van de achterban: kiezers en leden. 

De Dierenbescherming doet daarom een beroep op kiezers om hun 

volksvertegenwoordigers te vragen ook aan alle dieren te denken en straks in maart een 

diervriendelijke keuze te maken. 

 

De 10 speerpunten zijn te vinden op www.dierenbescherming.nl/statenverkiezingen.  

Op deze site zijn ook voorbeelden te vinden van hoe het volgens de Dierenbescherming wél 

moet. 



10 speerpunten voor provinciaal dierenwelzijnsbeleid

1. De provincie heeft een visie op dierenwelzijn en  
brengt een portefeuille ‘dierenwelzijn’ onder bij een 

gedeputeerde.

2. De Provincie staat uitbreiding en vestiging van 
veehouderijen alleen toe wanneer wordt voldaan aan 

bovenwettelijke dierenwelzijnscriteria. Veehouders toetsen 
hun (ver)bouwplannen aan de methodiek van diergericht 
ontwerpen. Megastallen en stallen met meerdere bouwlagen 
worden niet toegestaan en bouwblokken zijn maximaal 1,5 
hectare groot.

3. Grondgebondenheid van melkveebedrijven wordt door 
de provincie zo gedefinieerd dat weidegang verplicht 

is voor al het vee, gedurende minimaal 120 dagen per jaar en 
6 uur per dag. Melkveebedrijven mogen alleen verbouwen of 
uitbreiden als ze hun koeien weiden.

4. De provincie stimuleert dat veehouderijbedrijven zich 
openstellen voor publiek middels open dagen, zicht

stallen, webcams e.d. 

5. De provincie geeft in haar eigen dierlijke consumptie 
het goede voorbeeld door te kiezen voor biologische 

of vegetarische producten. Ze vraagt bedrijven en instellin
gen die provinciale steun krijgen hetzelfde te doen.

6. Plezierjacht (benuttingsjacht) wordt door de provincie 
niet toegestaan. In geval van schade of overlast door 

in het wild levende dieren, worden diervriendelijkere, niet 
dodelijke, preventieve oplossingen gekozen.

7. De provincie maakt het hele jaar door gebruik van 
opvanggebieden voor ganzen. Ganzen worden op 

diervriendelijkere wijze dan met ondersteunend afschot 
verjaagd van gebieden waar ze niet welkom zijn.

8. Dierenbeschermingsorganisaties maken deel uit van 
de faunabeheereenheid en de provincie stelt een 

klankbordgroep in, waar ook dierenbeschermingsorganisa
ties zitting in hebben. 

9. Met uitheemse dieren wordt net zo zorgvuldig (dier
vriendelijk) omgegaan als met inheemse dieren.

10. Vanuit de algemene zorgplicht besteedt de provin
cie aandacht aan preventie van aanrijdingen met 

wild, verbinden van natuurgebieden en noodhulp voor in het 
wild levende dieren. 

Kijk ook op: 
www.dierenbescherming.nl/statenverkiezingen

Gezocht: politici met 
ambitie voor dierenwelzijn

Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven 
ook nog miljoenen herten, ganzen, kippen, varkens, runderen 
en vele andere dieren. Deze ‘inwoners’ kunnen niet voor hun 
eigen belangen opkomen. De Dierenbescherming kan dat 
wel. Daarom spoort zij politici aan óók voor het belang van 
dieren op te komen en mobiliseert zij kiezers om óók namens 
de dieren te stemmen bij de provinciale statenverkiezingen.

We zijn op zoek naar politici die dieren een warm hart 
toedragen en zich willen inzetten voor hun welzijn. 
De provinciale statenverkiezingen bieden voor politici  
kansen om hun diervriendelijke kant te laten zien. 
De Dieren bescher ming heeft een aantal speerpunten 
opgesteld voor di eren welzijn in de provincie. 
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