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Onderwerp: Concept beleidsvisie Dierenwelzijn 

Nummer: Bestuursstukken\2034 

Agendapunt: 8 

 

DB: Ja 

15-2-2016 

BPP: Nee 

 

FAZ: Nee  

 

VVSW: Nee 

 

AB: Ja 

23-3-2016 

 

Opsteller:  

Marie-Louise Meijer, 0598-

693238 

Beleid, Projecten en 

Laboratorium 

Opdrachtgever: 

Jelmer Kooistra 

Portefeuillehouder:  

Wim Koeneman 

 

Ondersteuning van de afdeling: 

 Technisch   Juridisch   Financieel   Staf   Communicatie  

 

 

Externe betrokkenen:  Reden: 

 N.v.t. 

 

Samenvatting: 

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 acties we al 

ondernemen. Het is de bedoeling om deze beleidsvisie dierenwelzijn te bespreken met diverse 

actoren en partners in ons beheergebied.  

 

Duurzaamheidsparagraaf: Nee 

 

Begrotingsaspecten: Nee 

 

 

AB Voorstel: 

Kennisnemen van : 

- Concept beleidsvisie dierenwelzijn; 

- Het voornemen om de concept beleidsvisie te bespreken met actoren en partners. 

 

Bijlagen: Ja 

 Concept Beleidsvisie dierenwelzijn. 

 

Ter inzage (bestuursnet): Nee 

Onderwerp(en):  

  

 

Besluit/opmerkingen bestuur:  
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Paraaf secretaris-directeur:   
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Inleiding 

 

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 acties we al 

ondernemen. Het is de bedoeling om deze beleidsvisie dierenwelzijn te bespreken met diverse 

actoren en partners in ons beheergebied. 

 

Deze 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. 

 

 

Uitwerking 

 

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. Tevens geven we aan op welke wijze we respect hebben voor de 

natuur en kennis daarvan. Per thema sluiten we af met een boodschap en een eventuele actie of 

onderzoek. 

 

 Dit is uitgewerkt voor de volgende thema’s: 

1. Kaderrichtlijn Water; 

2. Vismigratie; 

3. Beheer en Onderhoud; 

4. Inrichtingsprojecten; 

5. Schade door gravers; 

6. Objecten voor peilbeheer; 

7. Voorkomen van verdrinking in kanalen; 

8. Jacht. 

 

 

Communicatie 

 

We willen deze beleidsvisie dierenwelzijn bespreken met actoren en onze partners. We willen laten 

zien wat we doen op het gebied van dierenwelzijn, zoals in het voorgaande beschreven. Wij willen met 

hen in dialoog gaan en aandacht hebben voor de bijdragen en overwegingen van onze partners. Ook 

willen we intern aandacht vragen voor dit onderwerp. 
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Uitvoering 

 

In het voorjaar van 2016 zal een bijeenkomst worden georganiseerd met de externe partners, zoals 

provincies, terreinbeheerders, soortenbeschermers, landbouworganisaties, 

natuurbeschermingsorganisaties. Hierna zal de visie aan het dagelijks bestuur worden voorgelegd en 

door het algemeen bestuur worden vastgesteld. 

 

Na vaststelling van de beleidsvisie zal een intern traject worden gevolgd ter implementatie van deze 

beleidsvisie in het dagelijks werk van de medewerkers. 

 

 

Voorstel  

 

Kennisnemen van : 

- Concept beleidsvisie dierenwelzijn; 

- Het voornemen om de concept beleidsvisie te bespreken met actoren en partners. 

 

 

namens het dagelijks bestuur, 

 

 

Harm Küpers      Alfred van Hall 

secretaris-directeur     dijkgraaf 

 


