
Schriftelijke mededeling actualisatie dierenwelzijnsnota  

 

In de begrotingsraad van mei ’19 is door het college toegezegd te gaan onderzoeken of de huidige 

dierenwelzijnsnota geactualiseerd dient te worden. Het college heeft dit gedaan en is tot de conclusie 

gekomen dat de betreffende nota na 13 jaar onvolledig en niet meer actueel is. Daarom kiezen we 

ervoor om deze te actualiseren.  

 

Actualisatie 

Onze nota “Van Kop tot Staart, Dierenwelzijn in Groningen” stamt uit 2007. De kern van de notitie is 

na al die jaren onveranderd namelijk: We willen ons inspannen om dierenleed, dieronvriendelijk 

beleid en dieronvriendelijke activiteiten in onze gemeente te voorkomen. De noodzaak tot actualiseren 

is echter evident. Sinds het opstellen van de huidige nota is er veel veranderd op het gebied van 

dierenwelzijn. 

 

Aanpak 

Bij het actualiseren van de nota gaan we vooral vastleggen wat we al doen en hoe we verder denken te 

gaan op de ingeslagen weg. Een sobere en nuchtere aanpak waarbij we zullen zoeken naar winst door 

bijvoorbeeld slimmer werken of accentverlegging maar waarbij we geen hoge, nieuwe ambities 

realiseren. Op deze wijze kan actualisatie binnen de bestaande formatie worden gerealiseerd. Hierbij 

gaan we verscheidene thema’s opnieuw onder de loep leggen en willen we, in samenwerking met 

belangrijke partners en belangenorganisaties, tot een nota komen die de huidige tijdsgeest goed 

reflecteert en aansluit op bestaande wet- en regelgeving. 

 

Rol Raad 

De actualisatie van de dierenwelzijnsnota betreft een collegebevoegdheid. Wel willen we de Raad in 

staat stellen om, binnen de kaders van de nota, input te leveren en actief mee te denken over de 

inhoud. We willen u daarom ook graag betrekken bij de totstandkoming van de nota door u uit te 

nodigen voor de bijeenkomst die we hiervoor gaan organiseren. Door de huidige coronacrisis zal dit 

echter niet meer voor de zomer plaatsvinden. Vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging zodra er een 

datum bekend is. Op het moment dat er een concept nota ligt willen we deze ook aan u gaan 

voorleggen. De verwachting is dat de geactualiseerde nota tegen het einde van het jaar klaar zou 

moeten zijn. 


