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Korte samenvatting:
De 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.  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. 

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. 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. 

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2020-98

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Nota-Dieren
mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:marc.remijn@groningen.nl


O discussie, nota is geschreven op verzoek van de raad

Voorgeschiedenis 
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze sessie is 70 min uitgetrokken. Dat betekent ongeveer 4 minuten per fractie.
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