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Onderwerp: Dierenwelzijn 

Nummer: Bestuursstukken\2229 

Agendapunt: 6 

 

DB: Ja 

14-11-2016 

BPP: Ja  

30-11-2016 

FAZ: Nee 

 

VVSW: Nee  

 

AB: Ja 

14-12-2016 

 

Opsteller:  

Marie-Louise Meijer, 0598-

693238 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Fien Heeringa 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  ICT / Beveiliging 

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

Diverse partijen zijn betrokken 

geweest via een 

discussiemiddag op 15 juni 

2016 

Diverse partijen hebben een rol of een belang bij  de omgang met 

dieren door het waterschap 

 

Samenvatting: 

De conceptvisie Dierenwelzijn die in februari 2016 in het algemeen bestuur is besproken is aangepast 

op basis van de opmerkingen van het algemeen bestuur en op basis van opmerkingen van actoren en 

partners op een brede bijeenkomst die gehouden is op 15 juni 2016. Met name de volgende zaken 

zijn aangepast of toegevoegd: enkele artikelen uit de nieuwe wet Natuurbescherming, aangepast 

Beheer en Onderhoud, Jacht en Faunabeheer, Calamiteiten en de lijst met betrokken actoren. Voor 

veel thema’s nemen wij al in een ander kader maatregelen die bijdragen aan dierenwelzijn, zoals de 

verbetering van de waterkwaliteit en inrichtingsmaatregelen ter verbetering van leefgebieden voor 

plant en dier binnen de KRW. Op ander gebieden nemen we al maatregelen specifiek voor 

dierenwelzijn, zoals de aanleg van uittredeplaatsen langs kanalen. Bij zaken die deels strijdig zijn met 

dierenwelzijn (bijvoorbeeld bij schade door gravers), proberen we dierenleed zoveel mogelijk te 

voorkomen.  

 

Mogelijke aanvullende maatregelen zijn een aantal voorzieningen om gevaarlijke situaties voor dieren 

te voorkomen, zoals bij stuwputten en sommige RWZI’s. Voor de aanpassingen op negen van de 13 

RWZI’s (de andere vier hebben al een dergelijke voorziening) wordt verzocht om het exploitatiebudget 

voor de zuiveringen te verhogen. Voor de andere knelpunten wordt verzocht voor 5 jaar een budget 

knelpunten dierenwelzijn in te stellen. 

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Ja 

Het exploitatiebudget van SW voor de zuiveringen structureel verhogen met  € 25.000,- voor de huur 
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van perscontainers op negen RWZI's. 

Voor 5 jaar een budget knelpunten dierenwelzijn van € 10.000,- instellen. 

 

AB Voorstel: 

- Instemmen met de beleidsvisie Dierenwelzijn; 

- Jaarlijks het exploitatiebudget van de afdeling SW te verhogen met € 25.000,- voor de huur van 

perscontainers op negen RWZI’s; 

- Jaarlijks voor een periode van 5 jaar een budget van € 10.000,- vrij maken voor knelpunten 

dierenwelzijn. 

 

Bijlagen: Ja,  

 Beleidsvisie Dierenwelzijn. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  

Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 15 februari 2016 heeft het algemeen bestuur de 

concept beleidsvisie dierenwelzijn besproken en meerdere suggesties gegeven ter verbetering van 

deze concept beleidsvisie. Het algemeen bestuur heeft ook ingestemd met het bespreken van de 

concept beleidsvisie met verschillende actoren op een discussiebijeenkomst die gehouden is op 15 

juni 2016. Ook in dit overleg zijn meerdere suggesties gedaan om de nota te verbeteren.   

 

In de nu voorliggende beleidsvisie zijn verbeteringen en aanvullingen verwerkt. Hiermee ligt er een 

stuk dat als uitgangspunt zou kunnen dienen voor ons beleid ten aanzien van dierenwelzijn. 

 

Dierenwelzijn is een van de speerpunten van het coalitieakkoord. In deze beleidsvisie is aangegeven 

op welke wijze we willen omgaan met dierenwelzijn. Tevens is aangegeven welke dingen we al doen 

en welke extra maatregelen we kunnen nemen. 

 

De beleidsvisie Dierenwelzijn heeft de volgende doelstellingen: 

1. Wij  willen laten zien en uitdragen wat wij allemaal doen op het brede terrein van 

diervriendelijkheid, c.q. dierenwelzijn (‘be good en tell it’); 

2. We tonen dat  ‘respect hebben voor de natuur en kennis daarvan’ een kernwaarde van onze 

organisatie is waar we continue mee bezig zijn; 

3. We tonen dat we daarover graag met onze partners in dialoog  willen blijven; 

4. We tonen dat we slagvaardig willen en kunnen handelen om de voorwaarden voor ons beleid 

te verbeteren. 

 

 

Huidige situatie/analyse van het probleem 

 

In de beleidsvisie wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het waterschap omgaat met dierenwelzijn.  

We geven aan welke maatregelen het waterschap neemt ten behoeve van dierenwelzijn en welke 

onderzoeken op dit gebied lopen. Per thema sluiten we af met een boodschap en een eventuele actie 

of onderzoek. 

Ten aanzien van de concept beleidsvisie zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:  relevante 

artikelen uit de nieuwe Wet Natuurbescherming, Visbeleid, Calamiteiten en Faunabeheer. Eerdere 

teksten zijn vooral gewijzigd op de onderdelen Beheer en Onderhoud en Jacht. Daarnaast is de zorg 

voor  waterkwaliteit niet alleen meer beschreven als inrichtingsmaatregelen maar ook de zorg voor de 

chemische waterkwaliteit. 

 

In de visie komen de volgende thema’s aan de orde:: 

1. Waterkwaliteit 

2. Inrichtingsprojecten 

3. Vismigratie en Visbeleid 

4. Beheer en Onderhoud 

5. Schadebeheer door gravers 

6. Gevaarlijke situaties door dieren 

7. Faunabeheer 

8. Calamiteiten 
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Maatregelen 

 

In de beleidsvisie komt naar voren dat wij voor veel onderdelen al maatregelen nemen ter verbetering 

van dierenwelzijn. Ook is aangegeven dat wij bij zaken die deels strijdig zijn met dierenwelzijn, we 

aandacht hebben om dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

 

Extern betrokkenen/extern overleg 

 

Op 15 juni 2016 is de discussiebijeenkomst gehouden met externe actoren en partners. Op deze 

middag waren 34 mensen aanwezig van verschillende organisaties, zoals Provincie Groningen, 

Provincie Drenthe, Dierenbescherming, Groninger Landschap, Faunabeheereenheid, 

Wildbeheereenheden, Hengelsportfederatie, stichting Dierenlot, Statenfractie PvdA, Noorderzijlvest, 

Landschapsbeheer, ANOG, Staatsbosbeheer, Wageningen Universiteit en leden van ons dagelijks en 

algemeen bestuur. Daarnaast hebben Drents Landschap en Natuurmonumenten via de mail een 

reactie op de conceptvisie gegeven.  

 

 

Financiën 

 

Bij diverse objecten of installaties van ons komen regelmatig gevaarlijke situaties voor dieren voor, 

waar met eenvoudige preventieve maatregelen of technische constructies een einde aan gemaakt kan 

worden.  Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan afschermen van voedselbronnen voor ratten op 9 

RWZI’s door de huur van afgesloten perscontainers (jaarlijks kosten voor 9 RWZI’s  € 25.000,-). Bij 4 

RWZI’s worden al dergelijke perscontainers ingezet. Daarnaast wordt voorgesteld om voor  een 

periode van 5 jaar een bedrag van € 10.000,- per jaar te reserveren voor Knelpunten Dierenwelzijn, 

waarmee bijvoorbeeld gevaarlijke situaties voor dieren bij stuwputten kunnen worden aangepakt. 

 

Deze kosten van in totaal € 35.000,- per jaar zijn niet opgenomen in de begroting 2017. Voor 2017 

zullen deze kosten in de voorjaarsrapportage 2017 worden opgenomen. Ingaande de begroting 2018 

worden de kosten ad € 35.000,- structureel in de begroting opgenomen. 

 

 

Communicatie 

 

Extern 

 

Nadat de beleidsvisie door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze aan de betrokken actoren 

en partners worden toegestuurd. Hierbij zullen we aangeven dat we in reguliere overleggen met deze 

partners aandacht zullen besteden aan dierenwelzijn. 

 

 

Intern 

 

Naast de communicatie met externe partijen, zoals gebeurd op 15 juni 2016, willen we de beleidsvisie 

dierenwelzijn ook delen met de interne medewerkers van het waterschap , van de binnendienst maar 

ook van de buitendienst. Het onderwerp dierenwelzijn is al aan de orde geweest bij de presentaties 
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van het beheerprogramma die bij ieder teamoverleg in de gehele dienst zijn gehouden.  Daar zijn al 

ideeën over mogelijke knelpunten dierenwelzijn uit naar voren gekomen zoals eerder gemeld. 

 

Zodra de visie is vastgesteld willen de deze delen met de medewerkers, mogelijk in combinatie met 

een prijsvraag over ideeën om knelpunten dierenwelzijn op te lossen.  

 

 

Uitvoering/tijdspad 

 

Voor de resterende beheerplanperiode 2017-2021 voeren we de acties zoals genoemd in bijgevoegde 

Beleidsvisie Dierenwelzijn uit. 

 

 

Voorstel  

 

Het algemeen bestuur voorstellen om:  

- in te stemmen met de beleidsvisie Dierenwelzijn; 

- jaarlijks het exploitatiebudget van de afdeling SW te verhogen met € 25.000,- voor de huur van 

perscontainers op negen RWZI’s; 

- jaarlijks voor een periode van 5 jaar een budget van € 10.000,- vrij maken voor knelpunten 

dierenwelzijn. 

 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


