
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Uw raad heeft het college verzocht om te onderzoeken of de 

dierenwelzijnsnota geactualiseerd dient te worden. Tijdens dit onderzoek is 

gebleken dat dit nodig is. De huidige nota dierenwelzijn "Van kop tot staart, 

dierenwelzijn in Groningen" stamt uit 2007. Anno 2021 is de huidige wet- en 

regelgeving gewijzigd en ook de wijze waarop de samenleving met dieren 

omgaat is veranderd. Om deze redenen is besloten om de nota te actualiseren, 

waarbij de kern van de notitie ongewijzigd blijft, namelijk: We willen ons 

inspannen om dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke 

activiteiten in onze gemeente te voorkomen. Hierbij staat de intrinsieke 

waarde van het dier centraal. 

 

Naast de wettelijke en morele verplichting doen steeds meer inwoners een 

beroep op de gemeente Groningen omtrent dierenaangelegenheden. Dieren 

verrijken het leven, ze brengen afleiding, zorgen voor ontmoeting en ze zijn 

nuttig. Mensen en dieren ervaren ook soms last van elkaar. Daarom hebben 

we bewust gekozen om de dierennota breder te trekken dan alleen welzijn en 

te focussen op onderwerpen die mens, dier en natuur raakt. Om die reden is er 

voor de naam nota Dieren gekozen. De beleidspunten zijn gevormd door 

afwegingen te maken tussen dierenwelzijn, mensenwelzijn, veiligheid, 

volksgezondheid en randvoorwaarden.  

 

Het proces 

Allereerst is er een interne inventarisatie gedaan over wat de gemeente doet 

en zou moeten doen. Aan de hand hiervan is een lijst gemaakt en is per 

onderwerp bepaald of het een wettelijke taak van de gemeente betreft, een 

onderwerp waar we veel invloed op hebben of waar we betrokken bij willen 

zijn.  

Onderwerp  Nota dieren 

Steller 
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Op 5 oktober 2021 volgde een inspiratiesessie voor stakeholders en 

raadsleden. De raad en ruim 70 stakeholders zijn uitgenodigd. Uiteindelijk 

hebben 22 organisaties meegedacht en -gelezen met de nota. Een 

samenvatting van de reacties is te vinden in de bijlage van de dierennota. Aan 

de hand van de interne en externe afstemming is de conceptnota tot stand 

gekomen. 

 

Inhoud 

In de nota zijn vier diergroepen gecategoriseerd, namelijk gezelschapsdieren, 

hobbydieren, in het wild levende dieren en landbouwdieren. Per diergroep 

zijn de bevoegdheden van de gemeente verschillend, bijvoorbeeld voor 

gezelschapsdieren hebben we een aantal wettelijke taken, terwijl er voor 

landbouwdieren vooral landelijke verantwoordelijkheden zijn. Binnen elke 

diergroep is er onderscheid gemaakt tussen wettelijke taken, 

beïnvloedingsmogelijkheden en betrokkenheid. Hierbij focussen we bij de 

uitvoering en ambities vooral op wettelijke taken en 

beïnvloedingsmogelijkheden. Het gaat daarbij om het welzijn van individuele 

dieren te verbeteren. Ecologie, biodiversiteit en leefklimaat vallen buiten de 

scope van de nota. Hieronder benoemen we de belangrijkste speerpunten uit 

de nota. 

 

Gezelschapsdieren: 

Voor gezelschapsdieren gebeurt er al veel in de gemeente, maar we willen het 

welzijn van de gezelschapsdieren beter borgen door o.a. een ontheffing voor 

het rijden op de busbaan te regelen voor de dierenambulances, meer 

voorlichting te geven aan huisdiereneigenaren over het houden van dieren en 

het kennisniveau van professionals over dieren te vergroten.  

 

Hobbydieren: 

De gemeente heeft een aantal hobbydieren in eigendom. Tijdens het verblijf 

van de dieren wordt er momenteel goed voor hen gezorgd. Wel wil de 

gemeente dit standaardiseren en controleren door beleidskaders op te stellen 

voor zowel de dieren die de gemeente zelf houdt als inhuurt. Voor de 

hobbydieren die de gemeente niet zelf in eigendom heeft willen we de 

mogelijkheid bieden om een schuilstalregeling op te stellen. Ook willen we 

diereneigenaren bewust maken van de gevolgen van hitte op dieren en wat zij 

kunnen doen om het hen aangenaam te maken. Bovendien willen we kleine 

evenementen met dieren vergunningsplichtig maken. 

 

In het wild levende dieren: 

De gemeente houdt momenteel al bij ruimtelijke ingrepen en festiviteiten 

rekening met in het wild levende dieren. In de toekomst wil de gemeente 

inzetten op het voorkomen dat grote groepen dieren overlast veroorzaken. 

Ook wil de gemeente de kennis van de inwoners vergroten om onnodig lijden 

van gewonde wilde dieren te voorkomen. Tevens willen we inzetten op meer 

vuurwerkvrije zones rondom locaties waar zich veel dieren bevinden.  
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Landbouwdieren: 

De gemeente heeft een beperkte rol wat betreft het houden van 

landbouwdieren en het waarborgen van hun welzijn. De Rijksoverheid is hier 

verantwoordelijk voor. Wel gaan we kijken naar de mogelijkheden binnen de 

verscheidene beleidsterreinen om de transitie naar natuurinclusieve / 

kringlooplandbouw te kunnen faciliteren. 

 

Vervolg & financiën 

Vanaf 2022 gaan we bezig met de uitvoering van de nota dieren. Er is een 

termijn opgesteld van vier jaar, van 2022 t/m 2026. Het beleid wordt 

tussentijds geëvalueerd. Elk halfjaar is er een overleg dierenaangelegenheden 

met de aangesloten stakeholders om gezamenlijk de voortgang te evalueren. 

In de nota staat per ambitie een termijn genoemd om het te verwezenlijken, 

geprioriteerd op wettelijke taken. De nieuwe ambities vragen met name meer 

financiële middelen en ambtelijke inzet. Hiervoor zijn momenteel nog geen 

structurele middelen beschikbaar. Het is aan het volgende college om hier 

invulling aan te gaan geven. Voor 2022 is er wel een incidenteel budget 

beschikbaar gesteld van €75.000,- om met de uitvoering van de ambities uit 

de nota aan de slag te gaan. Deze middelen worden ingezet om drie projecten 

op te starten, namelijk plaagdierenbestrijding, educatie over 

dierenmishandeling i.r.t huiselijk geweld en beleidskaders vaststellen voor 

gehouden dieren in eigendom van de gemeente. Voor het uitvoeren van de 

coördinerende taken die bij de realisatie van deze programma overstijgende 

ambities horen, zal de directie Stadsbeheer versterkt worden. 

Voor de uitvoering van het basisarrangement dierennoodhulp is in 2022 € 

300.000,-  gereserveerd. We zijn momenteel nog bezig met de nieuwe 

aanbesteding. Op basis daarvan zal gekeken worden welk bedrag vanaf 2023 

structureel benodigd is voor het uitvoeren van deze wettelijke taak. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 




