
Overzicht Provinciale Inspanningen Dierenwelzijn Flevoland 
 
Inleiding 
 
Op 11 november 2015 hebben Provinciale Staten per gewijzigde motie aan 
Gedeputeerde Staten gevraagd om aandacht voor dierenwelzijn in Flevoland. In 
het debat rond de motie al werd aangestipt dat dierenwelzijn een zeer veel 
omvattend onderwerp kan zijn. De gewijzigde motie zelf geeft al enige richting 
voor beperking. De motie zelf luidt: 
 
MOTIE 13 van 11 november 2015 
 
“Overwegende dat de provincie een rol dient te spelen in dierenwelzijn hebben 
Provinciale Staten het College verzocht een inventarisatie op te stellen waarin 
omschreven staat hoe dierenwelzijn binnen het huidige beleid aandacht heeft en 
wat de mogelijkheden voor de provincie zijn om dierenwelzijn eventueel te 
verbeteren.” 
 
De motie bevat feitelijk twee verzoeken. Eén is aandacht voor dierenwelzijn in het 
huidige provinciaal beleid, twee is een overzicht van mogelijkheden die de 
provincie heeft om dierenwelzijn te verbeteren. In vergadering op 2 december 
heeft de Commissie Duurzaamheid aangegeven eerst de inventarisatie van 
huidige beleid te willen bespreken. Hieronder treft u het eerste gevraagde 
overzicht aan. Het is een analyse wat de provincie binnen het beleid aan 
dierenwelzijn, direct of indirect, doet. 
 
Om de analyse goed te kunnen begrijpen is inzicht nodig in het huidige 
‘beleidsmatige landschap’ van het dierenwelzijn. In een Bijlage treft u daarom een 
beschrijving aan van het beleidsveld dierenwelzijn. 
 
 
Inventarisatie 
 
Inzet voor het welzijn van gehouden dieren is binnen de provincie geen apart 
taakveld. Voornaamste redenen zijn dat wettelijk taken op dit terrein zijn 
toebedeeld aan gemeenten en het Rijk, niet provincies en dat het 
zelforganiserende vermogen in de maatschappij zeer hoog is. 
 
Indirect is dierenwelzijn aan de orde bij provinciale kerntaken op het gebied van 
natuur, verkeer (veiligheid) en landbouw, waarbij het dan vooral in het wild 
levende dieren betreft. Hieronder kan worden gerekend: 
 

• Voorkomen van aanrijding van wilde dieren in het wegverkeer. De 
provincie realiseert ecopassages  onder en voorzieningen langs provinciale 
wegen om aanrijdingen te voorkomen. In voorkomende gevallen wordt 
getracht het lijden van verwonde dieren zo veel als mogelijk te bekorten 
door medewerkers in dienst van de Faunabeheereenheid.  

 
• Preventie verdrinking van dieren in provinciale vaarwegen. Door aanleg 

van natuurvriendelijke oevers en uittrede plaatsen in langere trajecten van 
steile oevers.  

 
• Bij uitoefening van de bevoegdheden onder de Flora- en faunawet vereist 

de provincie dat bij dreigende belangrijke schades aan belangen (meest 
landbouw) steeds alternatieve oplossingen ter voorkoming van die schade 
worden toegepast. 
 



• Bij uitoefening van de bevoegdheden onder de Natuurbeschermingswet 
streeft de provincie naar natuur-inclusieve oplossingen voor vraagstukken. 
Tevens worden mitigerende maatregelen in overleg en in redelijkheid 
gevraagd.  
 

• De provincie ondersteunt verder structureel en incidenteel specifieke 
inspanningen van andere partijen. Hieronder kunnen gerekend de 
bescherming van akker- en weidevogels door vrijwilligers onder leiding 
van Landschapsbeheer Flevoland (structureel) of een eenmalig symposium 
voor de Otter in 2015 (incidenteel).   



Bijlage Dierenwelzijn en beleid. 
 
Dierenwelzijn en beleid 
Een definitie van dierenwelzijn is niet opgenomen in de Wet Dieren. Op 
Dierenwelzijnsweb en de site van de Faculteit Diergeneeskunde Utrecht wordt het 
begrip ook eerder omschreven dan gedefinieerd. De benadering van dierenwelzijn 
in de nauwere zin van de wet is gestoeld op vijf vereisten die in 1965 zijn 
voorgesteld door de Brambellcommissie. Die vijf vereisten komen terug in 
Europese en Nederlandse wettelijke documenten. De vereisten houden in dat 
dieren, voor zover dat redelijkerwijs kan worden verlangd, worden gevrijwaard 
van: 

 a. dorst, honger en onjuiste voeding; 
 b. fysiek en fysiologisch ongerief; 
 c. pijn, verwonding en ziektes; 
 d. angst en chronische stress; 
 e. beperking van hun natuurlijk gedrag; 

Specifieke regels met benoeming van plichten en verantwoordelijkheden zijn in 
Nederland opgenomen in de Wet Dieren en uit hoofde van die wet genomen 
besluiten, waar onder Algemene Maatregelen van Bestuur. Vooral het rijk en 
gemeenten hebben toegewezen verantwoordelijkheden, in de wet zijn geen 
wettelijke bevoegdheden bij de provincie neergelegd. In de uitwerking van de 
beleidsprincipes wordt onderscheid gemaakt tussen:  
 

• 1 huisdieren (bv hond en kat);  
• 2 hobbydieren (sierpluimvee, dwerggeiten e.d.); 
• 3 productiedieren (bedrijfsmatige gehouden dieren); 
• 4 dierentuin en circusdieren;  
• 5 wilde dieren1.  

 
Ten aanzien van wilde dieren kennen de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet generieke bepalingen waarin de intrinsieke waarde van 
wilde dieren tot uitdrukking komt. De verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn in 
die bepaling wordt toegekend aan ‘eenieder’. Onder deze wetten hebben GS wel 
specifieke wettelijke bevoegdheden voor vergunning van projecten en 
activiteiten, respectievelijk ontheffingen voor beheer- en schadebestrijding. Bij de 
uitvoering in de praktijk is het vervolgens weer aan de vergunninghouders om 
toepassing te geven aan voldoende rekenschap van de intrinsieke waarde, 
waaronder het welzijn van de dieren, waarop de vergunning of ontheffing ziet. 
 
I Aandacht in het huidige beleid van Flevoland  
 
De praktische uitwerking van de beleidsomgeving voor dierenwelzijn omvat drie 
sporen; controle en handhaving, zorg, preventie. Aan de hand van die sporen is 
hieronder de situatie beschreven. 
 
Controle en handhaving 
De verantwoordelijkheid voor gehouden dieren (alle dieren die niet in de 
categorie wilde dieren vallen) ligt in eerste instantie bij de eigenaar. Soms schiet 

1 Een bijzondere categorie betreft de grote zoogdieren van de Oostvaarderplassen. Koniks 
en Heckrunderen zijn geen wilde dieren, maar voor de wet ook geen gehouden dieren, de 
edelherten zijn daarentegen wel formeel wilde dieren. Het welzijn van deze dieren heeft 
ruimschoots de aandacht van de provinciale politiek en bestuur, maar is in een apart 
traject het onderwerp van overleg binnen en buiten de provinciale organisatie. De 
discussie grote grazers wordt daarom hier terzijde gelaten. 

                                                 



de zorg voor het welzijn van dieren te kort. Drie instanties, de Landelijke 
Inspectiedienst Dierenbescherming, de nieuwe Voedsel- en Waren Autoriteit en 
politie houden daar zicht op en acteren tegen misstanden en overtredingen. Sinds 
2012 bestaat een gespecialiseerde politiedienst. Het publiek kan sinds de 
instelling van deze dienst helpen via het speciale telefoonnummer 114 (“-red een 
dier-“) door melding van misstanden zoals mishandeling en verwaarlozing. De 
provincie heeft geen aandeel in controle en handhaving aangaande het welzijn 
van gehouden dieren.  
 
De provincie heeft geen verantwoordelijkheid voor een goede controle of 
handhaving inzake welzijn van gehouden dieren2.  
 
Zorg 
Voor extra zorg voor dieren die in niet-welzijn verkeren zoals zieke of gewonde 
wilde of (voorheen) gehouden dieren bestaat een uitgebreid netwerk van diensten 
en maatschappelijke organisaties die zich bezig houden met het verschaffen van 
zorg. Natuurlijk allereerst de dierenartsen die ingeroepen worden door de 
eigenaar. Dieren in niet-welzijn die zonder eigenaar verkeren worden opgevangen 
door andere instanties die vrijwel alle bestaan door de inzet van vrijwilligers en 
dankzij donaties. Dierenasiels, dierenambulances, vogelopvangcentra, 
zeehonden-crèches, Stichting Aap en meer. Landelijke, regionale en/of lokale 
organisaties. Met onderlinge lijnen. Naast de leniging van acute noden en (soms 
langdurige) opvang, werken deze organisaties door middel van voorlichting aan 
preventie van het ontstaan van inbreuken op dierenwelzijn.  
 
De provincie heeft in de eerstelijns dierenzorg en dierenopvang en 
preventie van leed van gehouden dieren(met of zonder eigenaar) geen 
bevoegdheden. 
 
Preventie 
Verbetering van dierenwelzijn van wilde dieren is wel een beleidsveld waarin de 
provincie impliciet al een uitgebreide taakstelling op zich heeft genomen. Gewerkt 
wordt aan vermindering van verkeersslachtoffers door aanleg van faunapassages, 
vermindering van verdrinking in provinciale vaarwegen door aanleg en onderhoud 
van uittredeplaatsen en natuurvriendelijke oevers.  
 
De provincie doet binnen haar mogelijkheden al veel voor welzijn van 
wilde dieren. 
 
 

2 Wel draagt de provincie in geringe mate en opafstand bij door de signalering van 
misstanden of verdachte situaties door BOA’s van de OFGV die ook werken in opdracht van 
de provincie. Door bijvoorbeeld bestrijding van stroperij, want dat betreft meestal 
praktijken die vanwege het illegale karakter al minder aan het belang van dierenwelzijn 
aandacht schenken. 

                                                 


