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POLITIEKE WOENSDAG WOENSDAG 12 JANUARI 20.00 UUR 

Voorzitter: K. van Doesen (D66) 

Namens de raad: N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks), J. Bushoff (PvdA), J. Lo-A-Njoe (D66), J. 

Huisman (SP), J. Boter (VVD), P. Rebergen (ChristenUnie), K. de Wrede (PvdD), R. Bolle (CDA), 

K. Blauw (PVV) 

Namens het college: I. Jongman 

Namens de griffie: W. Meijer  

NOTA DIEREN 

00:17:23 
Voorzitter : Welkom allemaal bij deze meningsvormende sessie over de Collegenota Dieren. 

We hebben ongeveer een uur. Dat betekent drie à vier minuten per fractie. Er zijn ook wat 

collega's digitaal aanwezig, dus reken je niet rijk. Maar we hebben eerst - en dat is veel 

belangrijker - nog een inspreker en dat is Rianne Haaijema van de Stichting Mendoo. U bent 

aanwezig, mevrouw Haaijema? Ja, ik zie u. 

00:18:08 
Mevrouw Haaijema: Ja. 

00:18:09 
Voorzitter : U krijgt drie minuten om u tot de raadsleden te wenden en ik geef u nu het 

woord. 

00:18:16 

Mevrouw Haaijema: Dank u wel. Allereerst hartelijk dank dat ik hier kort mag spreken. Ik 

ben nog nooit bij jullie geweest. Ik spreek wel vaker in. Ik zal me kort even voorstellen: ik 

ben Rianne Haaijema, directeur/bestuurder van stichting Mendoo. Wij zijn een stichting die 

zich voornamelijk inzet voor huisdieren van slachtoffers van huiselijk geweld. Ik zeg 

'voornamelijk' omdat onze expertise en focus ligt bij deze doelgroep, de slachtoffers van 

huiselijk geweld. Maar we maken steeds vaker mee dat hulpverleners van andere 

doelgroepen ons ook weten te vinden. Het gaat over mensen die te kampen hebben met: 

dakloosheid, psychische en verslavingsproblematiek of detentie. Logischerwijs, wil ik dan 

ook graag kort even stilstaan bij het onderwerp dieren en kwetsbare groepen. De Nota 

Dieren, het onderwerp waar wij dagelijks mee te maken hebben en waarvan ik na zeven jaar 

weet hoe lastig het is om dit onderwerp bij beleidsmakers onder de aandacht te brengen. Er 

komt zoveel meer bij kijken dan alleen aandacht hebben voor als je echte veranderingen 

teweeg wil brengen. Het is niet alleen een kwestie van dieren opvangen, maar - zoals gezegd 

- heb je met kwetsbare mensen te maken, en daar ga je dus ook op een specifieke manier 

mee om. 

00:19:27 
Mevrouw Haaijema: Daarom wil ik jullie allereerst complimenteren met het feit dat jullie 

hier expliciet aandacht aan geven en ook aangeven de ambitie te hebben om het 

kennisniveau van hulpverleners te vergroten op het gebied van dierenmishandeling in relatie 

tot huiselijk geweld. Er is op dit vlak nog ontzettend veel werk te verzetten, maar daarmee 

ook succes te behalen. Ik denk echt dat als we samenwerken, we enorm veel mensen en 
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daarbij ook dieren kunnen helpen. Afgelopen november zijn we samen met Vrouwenopvang 

Wender een samenwerking gestart om ervoor te zorgen dat cliënten hun huisdieren mee 

kunnen nemen, waardoor zij niet langer een reden zijn om hun vlucht uit te stellen. Dat 

wordt ook genoemd in de Nota Dieren. Wender draagt bij door expertise op mensenwelzijn 

en wij, stichting Mendoo, dragen met onze expertise bij op dierenwelzijn. Er is een hele 

nauwe samenwerking. Wij komen een keer in de maand in de opvanglocatie ook ter plaatse 

om met de cliënten te spreken, de dieren te zien en om ervoor te zorgen dat de dieren ook 

de behandeling krijgen die zij nodig hebben. 

00:20:26 
Mevrouw Haaijema: Wat een aantal van jullie misschien niet weten - misschien ook wel, 

maar ik kon dat niet terug vinden in de Nota - is dat wij samen met Wender en een flink 

aantal andere partijen - denk aan Veilig thuis en de Dierenbescherming - een alliantie gestart 

zijn in Groningen, waarbij wij de kennis proberen te delen op het snijvlak mensen- en 

dierenwelzijn. Daar zit de gemeente nog niet bij. Ik denk dat het heel waardevol kan zijn dat 

ook de gemeente hieraan deelneemt en dus ook hoort en ziet wat er allemaal gebeurt. Wat 

Groningen misschien ook nog niet weet, is dat wij in Den Haag nu bezig zijn om daar de 

ambitie die Groningen uitspreekt waar te maken, zijnde: alle betrokken stakeholders bij 

elkaar te brengen om zo het belang van dieren bij de directe hulpverleners onder de 

aandacht brengen. We zijn nu trainingen en workshops aan het ontwikkelen. Ook is er een e-

learning nu gemaakt. Overigens... 

00:21:24 

Voorzitter : Mevrouw Haaijema. 

00:21:25 

Mevrouw Haaijema: Ja, sorry! 

00:21:26 
Voorzitter : U bent wel door uw drie minuten heen. 

00:21:30 
Mevrouw Haaijema: Sorry! Ik had nog één zin. Mag ik die nog maken? 

00:21:35 
Voorzitter : Ja, één zin. 

00:21:36 
Mevrouw Haaijema: Even de afsluiter. Wat ik nog wilde zeggen: weet dat er reeds in 

Groningen een flink aantal partijen zijn die op dit snijvlak werken en ik denk dat het zonde is 

om dingen opnieuw uit te vinden. Er moet vooral gebruik gemaakt worden van de dingen die 

er op dit moment al zijn. Dank u wel. 

00:21:56 
Voorzitter : Dank u wel. Ik kijk even rond. Heeft iemand nog vragen aan mevrouw? Nee? Dan 

dank ik u hartelijk voor uw inbreng vanavond en geef ik nu het woord aan één van de 

collega's. Wie? Nick Nieuwenhuijsen. 

00:22:18 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank, Voorzitter, en dat zonder bordje. Voorzitter, gisteren werd 

bekend dat wetenschappers en artsen erin zijn geslaagd het hart van een genetisch 
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gemodificeerd varken succesvol te transplanteren naar een mens, die volgens de laatste 

berichten nog steeds leeft. Datzelfde kan natuurlijk niet worden gezegd van het 

levensreddende varken, maar dat was niet terug te vinden in de berichtgeving. Dat is niet zo 

gek, want sinds de start van mijn woordvoering werden er alweer zo een vijfentwintig 

varkens gedood in Nederland. Wereldwijd doden wij er ongeveer zesentwintighonderd per 

minuut. En dat, Voorzitter, voor een dier met dezelfde cognitieve en emotionele 

belevingswereld en persoonlijkheidskenmerken als een hond. Wie weleens zo een knuffelige 

viervoeter - of in mijn geval een drievoeter - in huis heeft gehad, weet hoe ondraaglijk deze 

kennis is en hopelijk mensen zonder hond ook. 

00:23:13 

De heer Nieuwenhuijsen: Absurder is dat deze berichtgeving over de nu in de praktijk 

bewezen enorme anatomische gelijkenis tussen varken en mens, ons niet onmiddellijk 

aanzet tot het stoppen met doden van varkens. Sterker, waarschijnlijk zullen er nu meer 

donorvarkens worden gefokt en gedood om mensen van verse organen te voorzien. 

Voorzitter, ik haal dit voorbeeld aan omdat dit volgens mij veelzeggend is over de 

paradoxale en verstoorde relatie tussen menselijke en niet-menselijke dieren. Deze relatie is 

natuurlijk het centrale punt in de nieuwe Nota Dieren die hier voor ons ligt. Aan de ene kant 

wij, de menselijke diersoort die zich door een unieke combinatie van cognitieve motorische 

vaardigheden en grootschalige samenwerking heerser van de natuurlijke wereld waant, en 

anderzijds de gigantische aantallen niet-menselijke diersoorten die veelal afhankelijk zijn van 

ons doen en laten, maar elk met hun volstrekt eigen beleving van deze wereld. Een beleving 

die voor ons, mensen, vaak onzichtbaar is. 

00:24:06 
De heer Nieuwenhuijsen: Het is daarom heel goed dat er nu, al heeft even geduurd, een 

nieuw beleidsstuk ligt dat voor de gemeente Groningen ingaat op onze relatie met al deze 

dieren. Mijn fractie is blij dat het stuk behoorlijk volledig is, een goed inzicht geeft in hoe de 

meest recente wet- en regelgeving er op verschillende overheidsniveaus uitziet, hoe de 

gemeente Groningen zich daartoe verhoudt, maar vooral dat de gemeente Groningen 

duidelijk uitspreekt dat er op haar grondgebied zo min mogelijk dierenleed zou moeten 

voorkomen. Ook is het fijn dat zoveel verschillende partijen - van de Dierenbescherming tot 

Hondvriendelijk Groningen - hun input hebben kunnen leveren. Maar Voorzitter, mijn fractie 

zou nog wel een paar stappen verder willen gaan, als een soort rupsje, nooit genoeg. 

Daarom heb ik een aantal vragen voor de wethouder, waarvan een deel vorm en een deel 

inhoud. Ik begin met vorm en de eerste ambitie: hoe kunnen we nagaan of en zo ja, hoeveel 

dierenleed voorkomen is over twee jaar wanneer het beleid geëvalueerd wordt? Mijn fractie 

denk bijvoorbeeld aan het bundelen van allerlei beschikbare informatie, zoals: hoeveel 

dieren in beslag zijn genomen. Hoeveel hondenbeten waren er tussen honden en mensen of 

tussen honden en honden? Hoeveel vossen zijn er geschoten? Dat soort zaken. Hoe kijkt de 

wethouder hiernaar? 

00:25:21 
De heer Nieuwenhuijsen: Over de tweede ambitie: hoe borgen we de ambitie om 

dierenwelzijn in verschillende beleidsdomeinen terug te laten komen? Kan dat met een 

vaste paragraaf bijvoorbeeld of is er een betere manier om dit te regelen? Dan inhoudelijk 

nog een aantal zaken. De belangrijkste vraag is misschien wel: wanneer grijpt de gemeente 
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nu precies in met betrekking tot dierenwelzijn? Het is namelijk duidelijk dat de gemeente 

een opvang- en zorgplicht heeft, ook wettelijk. Maar wanneer vindt ze bijvoorbeeld dat 

eigenaren het welzijn van hun dier onvoldoende borgen? Daarover is het stuk niet heel 

duidelijk. Dat is een groot grijs gebied. In het verlengde daarvan: hoe voorkomen we nu dat 

dierenwelzijn... 

00:25:59 
Voorzitter : Meneer Nieuwenhuijsen, u heeft een vraag van meneer Boter. 

00:26:02 
De heer Nieuwenhuijsen: Ik was al bijna bang dat ik door de tijd heen was. 

00:26:05 
Voorzitter : Dat klopt ook! 

00:26:08 

De heer Boter : U stelde een vraag over dierenwelzijn en wanneer die grens bereikt is, maar 

die discussie hebben we toch al een keer gevoerd - onder aanvoer van uw wethouder - over 

jeugd? In feite is het baasje toch verantwoordelijk daarvoor. Pas als dat er niet is, komt er 

een zorgplicht. En of dat welzijn dan uw of andermans normen niet haalt, maakt toch niet 

uit? We hoeven ons die vraag toch niet te stellen, totdat het hondje blaft en zegt dat die 

hulp nodig heeft - bij wijze van spreken - of anderszins aan de orde komt. 

00:26:34 

De heer Nieuwenhuijsen: Ja, ik snap wel wat u bedoelt. Maar ik denk als je serieus werk wilt 

maken van het voorkomen van dierenleed en het verhogen van dierenwelzijn in de 

gemeente, moet je wel weten wat je daaronder verstaat en wat de criteria daarvoor zijn: 

wanneer vind jij dat het goed gaat met een (huis)dier? Ook in de verlichting naar eigenaren 

toe, is het zaak om scherp te hebben wat je verwacht van mensen hoe zij hun dier 

verzorgen. Dus ik zoek het een beetje in die zoek. 

00:27:03 

Voorzitter : U kunt nog een laatste zin van uw... 

00:27:07 

De heer Nieuwenhuijsen: Dan pak ik er nog een belangrijke vraag uit. Wat ons betreft stopt 

het slachten van dieren op kinderboerderijen. Leuk om te eindigen zo. Dus toch inzetten op 

beheer en sterilisatie. Tenslotte, graag ook nog alles uit de kast halen om diervriendelijk 

boeren in onze gemeente zoveel mogelijk te promoten. Dat vinden we nog een beetje mild 

in het stuk. Tot zover. 

00:27:36 
Voorzitter : Fijn, dank u wel! Ik kijk even rond wie ik nu het woord kan geven, de heer Lo-A-

Njoe van D66. 

00:27:44 
De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, Voorzitter. Dank aan het college voor de mooie Nota Dieren. 

Deze update was inderdaad op zijn plaats, gezien de aanpassingen in de wetgeving sinds 

onze Nota van 2007. In deze Nota worden naar ons idee vooral goede afwegingen gemaakt 

tussen het welzijn van mensen en dieren, en zaken als veiligheid en volksgezondheid. 

Ondanks dat hebben we toch enige wensen en bedenkingen die ik hier graag uitspreek. Wat 
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betreft gezelschapsdieren, heel goed dat het college inzet op een betere voorlichting over 

zowel de aanschaf als de verzorging van dieren. We hebben sinds het begin van de 

coronacrisis regelmatig signalen ontvangen die duiden op de toename van het aantal 

impulsaankopen van met name honden. Niet zelden met spijt als gevolg. Daar maken wij ons 

zorgen over en voorlichting is dus zeer gewenst. Ten tweede wordt er ook een betere en 

meer voorlichting aan hondeneigenaren voorgesteld in de Nota wat betreft het opruimen 

van hondenpoep van de eigen hond en de opruimplicht. Ook dat lijkt ons heel gewenst, 

want helaas ervaren ook heel veel mensen... 

00:28:42 
Voorzitter : U heeft een interruptie van de heer Bolle die achter u zit. 

00:28:49 
De heer Bolle : Goedenavond. Hoe ziet de heer Lo-A-Njoe dat voor zich? Op een gegeven 

moment wil je een huisdier aanschaffen, en de eerste instantie waar ik ga kijken voor 

informatie zou niet de gemeente zijn. Hoe moet die rol dan zijn? 

00:29:04 
De heer Lo-A-Njoe: Een heel begrijpelijke vraag. Ik denk niet dat dat vanuit het gemeentehuis 

moet komen, daar gaan mensen inderdaad niet naartoe. Maar dat zal dan in samenwerking 

moeten met fokkers en kennels, daar waar mensen hun nieuwe dier gaan halen. Maar ik 

denk wel dat het belangrijk is om daarop in te zetten. Dat wordt ook voorgesteld, dat is niet 

nieuws. Alleen voor deze beide punten geldt echter dat de Nota geen duidelijkheid geeft 

over de vraag of die voorlichting ook enig effect heeft. Wij horen graag van het college of ze 

van plan is om het effect van die voorlichting te gaan monitoren. En op welke manier dit 

eventueel zou kunnen, want voorlichting die niets bewerkstelligt zou heel erg jammer zijn. 

Het is wel heel belangrijk dat het ook wat doet. Verder roept het verschil tussen het recht op 

kwaliteit van leven van hobbydieren ten opzichte van landbouwdieren bij ons ook vragen op. 

Maar ik heb eerst van een ander een vraag. 

00:29:53 
Voorzitter : Dat bepaalt de Voorzitter, maar de Voorzitter geeft het woord aan de heer Boter 

omdat hij een vraag aan u wil stellen. 

00:29:58 
De heer Boter : Ik ken D66 ook als een liberale partij. We kunnen we een hele discussie over 

het liberalisme doen, maar laten we dat vooral niet doen. Het is toch de 

verantwoordelijkheid van diegene die koopt en de fokker om die informatie te geven. Daar 

kan de gemeente tussenuit blijven en dat scheelt een hoop kosten die we mogelijk aan 

andere onderdelen van dierenwelzijn kunnen besteden. 

00:30:19 

De heer Lo-A-Njoe: Dat delen wij. Het is de verantwoordelijkheid is van degene die een hond 

aanschaft. Ik denk dat er ook zeker een verantwoordelijkheid ligt bij degene die een hond 

verkoopt, maar ik denk dat de gemeente daar ook een verantwoordelijkheid in kan pakken 

en ze daarin desgewenst kan bijstaan. Maar ik was ondertussen bij het verschil tussen 

kwaliteit van leven van hobbydieren en landbouwdieren. Wij vinden dat alle dieren recht 

hebben op een dierwaardig bestaan, ongeacht of ze landbouw- of hobbydier zijn. We vinden 

dan ook dat we ons als gemeente niet kunnen verschuilen achter verantwoordelijkheden 
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van de provincie en het Rijk. Als gemeente hebben we op zijn minst een morele 

verantwoordelijkheid voor alle dieren in de gemeente, en dus ook voor landbouwdieren. In 

de Nota klinkt de keuze door om geen actief landbouw meer te voeren. 

00:31:00 
Voorzitter : U heeft een vraag van mevrouw De Wrede. 

00:31:06 
Mevrouw De Wrede: Hele mooie woorden van de heer Lo-A-Njoe naast mij. Is hij ook bereid 

om bij de bespreking van de omgevingsvisie binnenkort, zo veel mogelijk boter bij de vis te 

doen als het gaat om het inperken van intensieve veehouderij, waaronder ik voor het gemak 

even ook de koeien reken. 

00:31:27 
Mevrouw De Wrede: Daar kom ik in het vervolg van mijn woordvoering op terug. Als u toch 

een nader antwoord wil, dan hoor ik dat. Ik had het erover dat we op z'n minst een morele 

verantwoordelijkheid hebben. In reactie op het voorstel om een niet actief landbouwbeleid 

te voeren, zeggen wij dat het gewenst is om sterker en nadrukkelijker in te zetten op het 

actief ontmoedigen van intensieve veehouderij of bio-industrie. Als we met elkaar de 

schouders zetten onder kringlooplandbouw als doel voor alle landbouwbedrijven, helpen we 

boeren om met minder dieren meer te verdienen, kunnen we de biodiversiteit en het 

klimaat verbeteren en geven we de dieren een levenswaardig bestaan. Dat is goed voor de 

boer, goed voor de aarde, goed voor de dieren en dus ook beter voor ons allemaal. Graag 

horen we daarom van het college of zij, net als wij, kringlooplandbouw als de gewenste 

eindsituatie ziet waar het beleid zich dan vervolgens op kan richten. 

00:32:15 
Voorzitter : U bent wel aan de max van uw tijd. 

00:32:17 

De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, Voorzitter. Ik was ook klaar. 

00:32:20 

Voorzitter : U was ook klaar. Heel goed! Dank u wel! Dan kijk ik even rond. Wie kan ik het 

woord gegeven? Mevrouw De Wrede. 

00:32:30 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze Nota. We 

hebben er lang op gewacht. Eén van de openingszinnen in de Nota is: dieren verrijken het 

leven, brengen afleiding, zorgen voor [onhoorbaar 00:23:49], zijn nuttig. Die dingen zijn 

allemaal erg vanuit de mens geredeneerd, maar toch staat er in deze Nota dat dieren een 

eigen waarde hebben. Maar ja, we zitten gevangenen in het denkpatroon van eeuwen, 

waarbij we uitgingen van het feit dat alleen de mens kond denken, zich bewust van zichzelf, 

alleen de mens kon spelen en lief hebben. Dat zijn allemaal dingen waar we de laatste 

tientallen jaren heel hard op zijn teruggekomen. Ook dieren hebben hun jongen lief en zijn - 

zoals koeien - getraumatiseerd als deze van hen worden afgepakt. Ik zal het omwille van de 

tijd even een klein stukje overslaan. Omdat dieren kunnen lijden, omdat dieren ook centraal 

horen te staan, en omdat het lot van ons - de menselijke dieren - met dat van hen is 

verweven, moeten we meer over dieren spreken. 
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00:33:39 
Mevrouw De Wrede: Het was mooi geweest als we die visie iets meer in de Nota hadden 

teruggevonden, bijvoorbeeld dat de huidige ernstige vogelgriep is ontstaan in onze enorme 

pluimveehouderij. De Nota, ja, het is makkelijk om er commentaar op te hebben. Veel 

ambities, weinig concrete plannen, heel veel slordigheidjes, er ontbreekt een datum en hier 

en daar spreekt de tekst zichzelf wat tegen, bijvoorbeeld met betrekking tot het 

landbouwbeleid en - wat de heer Nieuwenhuijsen net al aanstipte - wanneer wel en 

wanneer geen gemeentelijk ingrijpen. Maar toch vinden wij de Nota best wel sympathiek. 

Waar we heel blij mee zijn, is het feit dat er duidelijk stelling wordt genomen voor een meer 

plantaardig dieet bijvoorbeeld. Terecht natuurlijk, want het lijden van dieren is het meest 

geholpen bij het verkleinen en uiteindelijk het verdwijnen van de dierenindustrie. Een eerste 

dat ik graag wil opwerpen, is: waarom is er niet gekozen voor een voorkeursbeleid voor 

plantaardige evenementen? Vier minuten is natuurlijk veel te weinig tijd. We spreken iedere 

week tientallen uren over de mensendingen en over de dierendingen mogen we na vijftien 

jaar weer eens vier minuten spreken. 

00:34:43 
Mevrouw De Wrede: Gelukkig bespreken de niet-menselijke dieren ook hun eigen 

dierendingen onderling. Even kijken, een klein stukje overslaan. Het volgende punt: de 

reeën. U gaat op zoek naar preventie voor aanrijdingen. Er zijn op dit moment in de 

provincie veel juridische zaken tussen clubs en jagers, omdat jagers veel reeën willen 

doodschieten, ook in onze gemeente. Ik heb wel eens om cijfers gevraagd, maar dat was 

onmogelijk. Toch zouden wij die cijfers wel graag willen, ook in het kader wat collega 

Nieuwenhuijsen zonet zei: hoeveel dieren worden er nu precies doodgeschoten en/of 

komen er in de opvang? Dergelijke gegevens. Wordt er bij die reeën ook gedacht aan 

snelheidsbeperking? En nog even in het algemeen: het is natuurlijk niet de ree die de weg 

oversteekt, maar de weg die door het leefgebied van de ree gaat. Punt drie: er is nooit 

wetenschappelijk bewezen dat het doodschieten van dieren helpt. Het helpt bijvoorbeeld 

niet bij weidevogelbescherming. Toch worden er daarom ook op gronden van de gemeente 

wel eens vossen doodgeschoten. 

00:35:47 
Mevrouw De Wrede: U kunt wel degelijk als eigenaar van grond ervoor kiezen om jagers te 

verbieden dieren dood te schieten, niet alleen in het kader van de plezierjacht - waarvoor 

natuurlijk onze grote dank - maar ook in het kader van beheer. Waarom wilt u dat toch niet 

doen? Punt 4: vissen, het is heel moeilijk om vissen te verbieden op grond van dierenwelzijn, 

maar u kunt wel heel duidelijk uitstralen dat deze vorm van een legitieme 

dierenmishandeling in de gemeente niet wordt gewaardeerd, door bijvoorbeeld niet samen 

te werken met vissers. Wij vinden het bijzonder stuitend dat u voor de calamiteitentrailer 

van de hengelsportfederatie dit met hen wel wil doen. En ja, ze hebben ook een meldpunt 

vissterfte. Wij willen heel graag dat u die samenwerking beëindigd en dat wij een eigen 

gemeentelijk meldpunt vissterfte krijgen. Tientallen, zo niet honderden vogels per jaar zijn 

ook slachtoffer van die vissport... 

00:36:38 
Voorzitter : En van de poezen. Mevrouw De Wrede, u bent bijna door uw tijd heen. Ik wijs u 

er even op zodat u nog even een laatste punt kan maken. 
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00:36:47 
Mevrouw De Wrede: Dan sla ik weer een stukje over. Punt vijf: de kinderboerderijen. Wij 

willen heel graag niet alleen een ander keurmerk, maar volgens de regels van het 

kinderboerderij besluit want dat gaat het verst qua dierenwelzijn. Punt zes: vuurwerk moet 

in de hele stad, want overal zijn huisdieren. Waarom pas in 2025? Punt zeven: een 

onafhankelijke club waarin wij best zitting willen hebben. We stonden al vermeld. Ja, heel 

sympathiek, maar wij willen helemaal niet in een club met faunabeheerders want die willen 

we er ook helemaal niet in hebben. Dat zijn jagers en die willen dieren doodschieten en 

willen helemaal niet serieus nadenken over een wereld waarin mensen en dieren in 

harmonie leven. Tot slot en dat is echt mijn laatste punt, althans de dingen niet 

meegerekend die ik gemakshalve maar even heb overgeslagen. We hebben nog steeds 

levende kreeften op de vismarkt. Graag handhaving daarvoor en financiën. We begrijpen dat 

het college zegt dat het volgende college zich daarover moet buigen, want ze zijn al laat. Het 

is wel jammer dat die 75.000 euro die er nu voor uit is getrokken vooral naar de plaagdieren 

gaat en niet echt naar dierenwelzijn en naar huiselijk geweld met dieren. Dat laatste thema 

is een thema dat - ons inziens - zou moeten vallen onder veiligheid. Hier zal ik het dan even 

bij laten. Dank u wel. 

00:38:04 

Voorzitter : Dank u wel. Ik kijk even rond. Wie kan ik vervolgens het woord geven? De heer 

Boter. 

00:38:12 
De heer Boter : Dank u wel. Allereerst, er ligt een mooie Nota voor. We hebben hem met 

belangstelling gelezen. Er staan ook zinnige dingen in. Ik vind het alleen jammer te merken 

dat de Partij voor de Dieren meent dat zij alleen over en voor de dieren mag spreken, en dat 

faunabeheer en allerlei andere groepen er niet bij kunnen. Ik dicht mevrouw De Wrede zeer 

veel kennis toe en daar zal ik me ook zeker aan laven, als ik weer een keer door het 

stadspark loop en daar leer ik een hoop van. Wat ons betreft, is de Nota zoals die er is 

binnen de beperkingen en binnen de wet- en regelgeving die er is prima en ook prima te 

volgen. Wij zien niet de noodzaak om daarop nog allerlei extra dingen te doen. Als je kijkt 

naar dierenwelzijn en als het gaat om landbouw, vinden wij dat landbouw wel van belang is. 

Uiteindelijk worden daar wel dingen gedaan die wij als consument ook gebruiken of 

nuttigen. 

00:39:04 
De heer Boter : Het zou dus veel belangrijker zijn dat je dit als gemeente aanjaagt en bij 

partijen als consumenten en producenten neerlegt om die veranderingen te doen in plaats 

van ze op te leggen. Een gedragsverandering gaat altijd beter als je partijen meeneemt dan 

als je het over partijen uitstort. Dat zou ook een punt kunnen zijn die je in de omgevingsvisie 

goed mee zou kunnen nemen. 

00:39:28 
Voorzitter : Nee, gaat u verder. Nee, mevrouw De Wrede... 

00:39:31 
De heer Boter : Mevrouw De Wrede, ik spreek zo het [onhoorbaar 00:39:33] 
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00:39:34 
Voorzitter : Zij herkent dat wij heel weinig tijd hebben voor dit onderwerp, omdat er hierna 

nog een bijeenkomst is. Dus we proberen het allemaal een beetje in te dikken. 

00:39:42 

De heer Boter : Het belangrijkste wat in die Nota staat, is dat het speelveld waarin de 

gemeente dit doet, wij het eens zijn. Daar wou ik het ook graag bij laten. Voor die 

gedragsverandering zou mijn fractie het graag samen met de partijen doen in plaats van 

over de partijen. 

00:39:54 

De heer Boter : Fijn! Dank u wel. Ik kijk even rond en ook even naar de digitale mensen. 

Meneer Huisman, wilt u het woord voeren? Graag, maar dan moet u nog wel uw 

microfoon... 

00:40:08 

De heer Huisman: Die heb ik aan als het goed is, Voorzitter. 

00:40:10 

Voorzitter : Heel goed. Hij staat aan. 

00:40:14 
De heer Huisman: Als laatste, wil ik me toch aansluiten bij de woorden van de heer Boter van 

de VVD: het is een goede situatie als je de mensen meeneemt. Je moet het niet van bovenaf 

opleggen. Voor de rest zijn wij zeer tevreden over de Nota zoals die er ligt en we willen de 

samenstellers ook complimenteren met dit verhaal. Er wordt duidelijk... 

00:40:41 
Voorzitter : Meneer Huisman, u heeft een vraag van mevrouw De Wrede. 

00:40:45 

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. U zegt dat we mensen mee moeten nemen en 

geen dingen van bovenaf moeten opleggen. Waar heeft u het dan precies over? 

00:40:52 

De heer Huisman: Dan heb ik het over het verhaal zoals de heer Boter het net aangaf met 

betrekking tot de landbouw, waarin je het samen moet doen. Het opleggen van maatregelen 

van bovenaf, zal alleen maar tegenwerken en ellende opleveren. Daar hebben we het over 

op dit punt. 

00:41:15 
Voorzitter : Mevrouw De Wrede is nog niet helemaal tevreden met uw antwoord. 

00:41:23 
De heer Huisman: Hoezo niet? 

00:41:23 

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, meneer Huisman. Er staat toch helemaal niets in deze Nota 

over dat boeren iets wordt opgelegd. Er staat niet eens in dat we willen samenwerken met 

boeren. We zouden wel wat meer het voortouw kunnen nemen. Zelfs staat dat er amper in? 

Dus hoe komt u erbij dat er dingen worden opgelegd en dat we meer...? 
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00:41:46 
De heer Huisman: Nee, in deze Nota wordt dat niet opgelegd en dat vinden wij dus ook 

goed. De verantwoordelijkheid ligt niet bij de gemeente op dit punt. Ik ga even verder. De 

Nota geeft naar onze mening een goed inzicht over waar we als gemeente verantwoordelijk 

voor zijn en welke ambities men wil realiseren. Wij onderschrijven deze ambities en 

ondersteunen de wens om over te gaan tot structurele financiering vanaf 2023. Daarmee 

ben ik wel klaar, Voorzitter. 

00:42:24 
Voorzitter : Fijn! Dank u wel! Ik ga even rondkijken, wie kan ik het woord gegeven? De heer 

Rebergen? 

00:42:34 
De heer Rebergen : Dank u wel, Voorzitter, ik zal het kort houden. Dieren spelen een centrale 

rol in onze levens en we komen ze overal tegen, binnen en buiten de gemeente. Daarom is 

het ook goed dat deze Dierennota er ligt, waarin we extra aandacht geven aan het 

dierenwelzijn. De Nota heeft ook een logische opbouw en beschrijft duidelijk welke rol de 

gemeente heeft en welke rol zij wil spelen. Dus wat ons betreft is dat prima. We hebben 

twee korte vragen. De eerste vraag is naar aanleiding van mevrouw Haaijema: kunnen we 

ook aansluiten bij de alliantie die zij noemde? De tweede vraag gaat over de 

dierenambulances die over de busbaan gaan. Het gaat om een algemene ontheffing. Is het 

dan de bedoeling dat zij daar altijd over kunnen rijden of alleen in geval van spoed? 

00:43:29 
Voorzitter : Meneer Rebergen, u bent nog niet klaar. Mevrouw De Wrede heeft nog een 

vraag voor u. 

00:43:34 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, Voorzitter. Voor u dezelfde vraag die ik zonet aan de heer 

Lo-A-Njoe stelde: hoe staat uw partij tegenover het met de omgevingsvisie zoveel mogelijk 

inperken van de veehouderij en dan met name de intensieve veehouderij, als we die 

binnenkort bespreken? 

00:43:54 

De heer Rebergen : Wat ons betreft, moet de veehouderij en landbouw een slag gaan 

maken. Die moet naar meer kringlopen toe. En als we ze daarin kunnen faciliteren, moeten 

we daar een rol in pakken. 

00:44:11 
Voorzitter : Dank u wel. Ik kijk even rond. Mevrouw Blauw wilt u het woord voeren? 

00:44:19 
Mevrouw Blauw: Graag, als dat mag. 

00:44:22 
Voorzitter : Ja, graag. 

00:44:22 

Mevrouw Blauw: Dank u, Voorzitter. Bedankt college, fijn dat dit besproken wordt. Alle 

dieren zijn belangrijk en de PVV kan zich grotendeels hierin vinden. We zijn een 

diervriendelijke partij met hart voor dieren en wij vinden het ook erg hoe er soms met 
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dieren wordt omgegaan. Dat is echt verschrikkelijk. Ik eet zelf geen vlees, maar wil dit een 

ander niet opdringen. Daar heb ik niet zoveel mee. Instanties opdringen om plantaardig te 

eten, dat moeten we niet willen. Dus vrijheid-blijheid, maar wel niet dat dieren onder 

erbarmelijke omstandigheden aan hun einde komen. Wat wij een beetje missen, is het 

ritueel slachten dat streng verboden moet worden. Dat zien we niet terug in het plan en 

horen we verder ook niemand over. Onze vraag is of dit opgenomen kan worden. Dat er 

voorlichting gegeven wordt met betrekking tot het houden van (huis)dieren, vinden wij een 

hele goede zaak. We kennen het allemaal wel: kleine kinderen krijgen huisdiertjes en dan 

zorgen ze er niet voor. Ouders hebben er ook geen tijd voor en dan komen ze op straat 

terecht. 

00:45:40 
Voorzitter : Mevrouw Blauw, u heeft even een vraag van mevrouw De Wrede. 

00:45:44 

Mevrouw De Wrede: U heeft zelfs twee vragen. U wilt mensen geen plantaardig dieet 

opleggen, ondanks alle voordelen die daaraan zitten op het gebied van klimaat, 

biodiversiteit en met name het dierenwelzijn. Dat is een beetje een merkwaardige twist in 

het standpunt van de PVV - ook landelijk - ten opzichte van dieren. Aan de ene kant een 

beetje sentimenteel met de zielige diertjes op de kinderboerderijen die moeten verdwijnen. 

Op de foto en op hetzelfde moment in de Tweede Kamer de intensieve veehouderij van 

harte ondersteunen, want boeren mogen geen strobreed in de weg worden gelegd. Kunt u 

dat standpunt van de PVV nog eens toelichten? En daarbij ook vermelden hoe u staat ten 

opzichte van wijzigingen in de omgevingsvisie die we misschien binnenkort kunnen 

doorvoeren, zodat we de veehouderij in de gemeente een beetje kunnen inperken? Dan het 

tweede punt dat u noemde: het feit dat er niks staat in deze Nota over ritueel slachten. Ja, 

we hebben het hier over een gemeentelijke Nota. Het valt al niet mee om te kijken wat 

gemeentelijk en wat provinciaal is, maar als er één ding duidelijk is, is dat wet- en 

regelgeving omtrent rituele slacht een landelijk onderwerp is. Het zou ook niet in mij 

opkomen om nu daarover te beginnen. Dat doet een beetje denken dat er heel andere 

motieven bij uw partij spelen om dit op dit moment aan de orde te stellen. Kunt u vertellen 

waarom u daar opeens aan komt? 

00:47:10 
Voorzitter : Mevrouw Blauw. 

00:47:17 
Mevrouw Blauw: U zegt ook zelf dingen die vrij haaks op elkaar staan. Laten we dan even 

met het ritueel slachten beginnen. Dat heeft met de islam te maken. Ik heb daar eerder ook 

een discussie met een partijgenoot van u over gehad. Je kan het noemen, ook al is het een 

landelijk besluit. Ik vind dat een beetje simpel. Jullie zijn heel activistisch in heel veel dingen. 

Dit heeft puur met de islam te maken. Dieren komen op een verschrikkelijke... dat gebeurt 

ook in Groningen. Je kan het prima noemen, ook al is het een landelijk besluit. Er zijn zoveel 

landelijke besluiten waar je commentaar op kan geven of iets over zeggen. Dan het eerste 

punt: ik heb daar niet zoveel mee en kan daar heel kort over zijn. Het is activisme. Ik zie het 

ook in zo'n presidium, het zijn allemaal plantaardige hapjes en dan denk ik: houd op! Het is 

anderen wat opleggen. Jullie draaien met jullie partij en activisme boeren de nek om. 

Faciliteer ze dan, want door wat jullie allemaal willen, kunnen de boeren hun bedrijf 
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goedendag zeggen. Daar hebben wij niets aan en wij zijn vrij consequent in ons geluid en 

wat jullie is doen, is activisme. 

00:48:30 
Voorzitter : Mevrouw Blauw, ik denk dat dat helder is. Mevrouw De Wrede wil kort nog even 

aan u iets vragen. 

00:48:40 
Mevrouw De Wrede: Nog even heel kort over de rituele slacht. Het punt dat mij een beetje 

dwars zit is dat we al lang geleden afscheid genomen hebben van de term ritueel. Het gaat 

niet over een ritueel of dat het te maken heeft met één of andere religie. Wij noemen het 

onverdoofde slacht. Dat is het punt. Zullen we het voortaan onverdoofde slacht noemen? 

00:49:05 
Mevrouw Blauw: Dat maakt mij niet uit. Ik weet hoe die dieren aan hun einde komen. Dat is 

verschrikkelijk en moet overal stoppen. Iedereen moet daar een punt van maken, ook jullie. 

Juist jullie! 

00:49:18 
Voorzitter : Goed, mevrouw Blauw. 

00:49:19 

Mevrouw Blauw: Ik was nog niet helemaal klaar met mijn betoog. 

00:49:21 
Voorzitter : Nee, ik wou u ook vragen om uw betoog te vervolgen. 

00:49:24 

Mevrouw Blauw: Dank u wel. We kennen het allemaal wel: kinderen willen een beestje en 

ouders kijken er ook niet naar om. Mijn dochter wil al die zwerfkatjes in huis nemen en ze 

ziet er dan ook vaak weer eentje lopen. Het is belangrijk dat we een goede voorlichting 

geven en mensen niet zomaar een huisdier in huis halen. Op kleine flats en appartementen 

worden heel honden gehouden en daar moet goed aandacht voor zijn. Dank u, Voorzitter. 

00:50:02 
Voorzitter : Dank u wel. Ik kijk even rond. Meneer Bushoff. 

00:50:11 
De heer Bushoff : U bent het vast niet van mij gewend en meestal is het ook een niet 

kloppende winstwaarschuwing, maar ik ga het ook vrij kort houden dit keer. 

00:50:17 
Voorzitter : Zo! 

00:50:17 
De heer Bushoff : Dat is wel een unicum, denk ik dan. Ik ga kijken of ik er nog wat over kan 

zeggen. 

00:50:24 
Voorzitter : Kijken of dat lukt. 

00:50:26 
De heer Bushoff : Ik kan me ten aanzien van de intensieve veehouderij wel aansluiten bij 

D66. Ik wou nog eventjes het college complimenteren met het punt over de 
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dierenambulance want volgens mij is die ontheffing een heel goed iets en kan er daarmee 

meer dierenleed voorkomen meer dieren gered worden. Tot slot zou ik nog willen 

meegeven dat we nu heel erg over het dierenwelzijn praten. Dat is ook ontzettend belangrijk 

voor de Partij van de Arbeid. Maar soms is ongediertebestrijding ook nog. Ik zeg er ook maar 

gelijk bij dat je dit zo diervriendelijk mogelijk moet doen, maar soms ontkom je er niet aan. 

Als er een muizen- of een rattenplaag is in huizen of straten, moet je daar snel en actief in 

handelen. De Partij van de Arbeid vindt het wel belang dat de gemeente daar adequaat en 

snel in handelt, ook in de toekomst, om te voorkomen dat... 

00:51:21 
Voorzitter : Meneer Bushoff, ik denk dat de heer Nieuwenhuijsen u nog wat wilt vragen. 

00:51:27 
De heer Nieuwenhuijsen: Dank, Voorzitter. Het ging niet per se om de plaagdierenbestrijding. 

Maar ik ben benieuwd hoe u de ambities voor dierenwelzijn borgt? Kan je die bijvoorbeeld 

in een gemeentelijk beleid laten terugkomen? Bent u het met mij eens dat er een evaluatie 

moeten plaatsvinden, zodat we er ook iets zinnigs over kunnen zeggen en of we 

opgeschoten zijn? Ik vroeg me af wat u daarvan vond? 

00:51:58 
De heer Bushoff : Twee dingen, één: er ligt nu een goede Nota waarmee we een goede stap 

zetten op het gebied van hoe we willen omgaan met dierenwelzijn. Twee: op zich ben ik 

altijd voorstander van het evalueren van beleid en of het effectief is geweest en of het goed 

werkt. Sterker nog, het lijkt me zinvol om dit bij veel beleid te doen. Als blijkt dat het niet 

werkt of uitpakt zoals je wil, kan je dat dan ook nog bijsturen. Dus het lijkt mij vrij evident 

om dit vaker bij beleid te doen. Volgens mij was ik daarmee ook ongeveer aan het einde van 

mijn betoog gekomen, Voorzitter. 

00:52:35 
Voorzitter : Dank u wel, meneer Bushoff. U heeft woord gehouden. De heer Bolle tot slot. 

00:52:41 
De heer Bolle : Dank u wel, Voorzitter. Ik wil me wel aansluiten bij de mooie 

introductiewoorden van de heer Nieuwenhuijsen van GroenLinks. En dan maak ik direct 

maar het bruggetje naar de vraag die aan de heer Bushoff stelde. Het meten van 

dierenwelzijn is wel lastig, zeker als het om huisdieren gaat. En helemaal al als je een beetje 

de filosofische benadering doortrekt: zit een huisdier überhaupt te wachten op een huis? Ja, 

mijn konijnen wel, want als ik ze loslaat worden ze waarschijnlijk door een steenmarter te 

grazen genomen. Maar ja, hoe vaak ik het hok verschoon en hoe die informatie tot mij 

komt... ik denk dat als je een huisdier neemt, je in eerste instantie naar een asiel gaat waar 

je in regel ook goed wordt geholpen, voorgelicht en krijg je te horen wat er allemaal bij komt 

kijken. Het is wel moeilijk om het in hoofden van mensen te krijgen dat het nemen van een 

huisdier niet zonder verantwoordelijkheid komt. Ik denk dat het als gemeente ook moeilijk is 

om dit tussen de oren te krijgen, maar we kunnen in ieder geval op onze website of op 

andere dingen op blijven wijzen. Verder complimenten want het wat voor mij een hele 

mooie volledige Nota die we er de komende jaren ook weer bij kunnen pakken, als we 

vergeten zijn hoe het ook alweer zat rondom dieren. 
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00:54:18 
Voorzitter : Fijn! Dank u wel! De heer Bolle, er wordt u nog een vraag gesteld door de heer 

Nieuwenhuijsen. 

00:54:25 

De heer Nieuwenhuijsen: De heer Bolle zei dat het lastig om het niveau van dierenwelzijn 

vast te stellen, met name voor huisdieren. Dat klopt, want dieren vullen geen enquêtes in. 

Maar we hebben wel mensen die soms over de vloer komen bij gezinnen waar huisdieren 

aanwezig zijn. We hebben dierenartsen die dingen zien. We hebben cijfers over 

hondenbeten. Is de heer Bolle het met mij eens - is mijn vraag - dat je wel een poging kan 

doen om te kijken of je die informatie goed kan bundelen om alsnog tot een oordeel te 

komen over hoe het gaat? 

00:54:56 
De heer Boter : Dat kan op zich wel. Maar ik denk dat je dan maar een heel beperkte groep 

bekijkt. Als ik even naar mijn eigen straat kijk, dan zijn daar veel katten. Ik vraag me af of die 

dan vaak bij een dierenarts komen om in te enten? Dat zou kunnen, maar ik denk dat je een 

bepaalde groep hebt waar mensen over de vloer komen en je een vertekend beeld kan 

krijgen van het dierenwelzijn. De medewerkers van de gemeente gaan het dan vaststellen. 

Maar ik krijg geen medewerkers van de gemeente over de vloer en ik denk dat dit voor de 

meeste Groningers geldt. Je kan een poging doen, maar dan wel met in het achterhoofd dat 

je maar een heel klein deel ziet. 

00:55:53 
Voorzitter : Dat was een bevredigend antwoord? U zit zo te peinzen. Goed, dan heeft 

iedereen zijn zegje kunnen doen en geef ik nu het woord aan de wethouder, mevrouw 

Jongman, voor beantwoorden van de vragen. 

00:56:09 

Mevrouw Jongman : Dank u wel, Voorzitter. Allereerst dank voor de inbreng en alle 

waarderende woorden voor de Nota Dieren die na vijftien jaar afgestoft is. Er is daar hard 

aan gewerkt door een aantal mensen. Dus uw complimenten geef ik graag door aan 

diegenen die er hard aan gewerkt hebben om het voor elkaar te krijgen. U hebt diverse 

inbrengen gehad en aangezien u erg op de tijd let, ga ik er wat staccato doorheen. 

Allereerst, hoe gaan we met dierenwelzijn om en hoe gaan we dat borgen? We kunnen dat 

op velerlei manieren doen. De eerste vraag was van GroenLinks: hoe kan je dat wegen bij 

alle beleidsterreinen die er zijn? Hoe kun je dat nu voorkomen? De heer Bolle had daarin een 

terecht punt: wij komen niet in alle huizen of alle konijnenhokken - om even dat als 

voorbeeld te noemen - inspecteren hoe die eruit zien. We hebben wel aangegeven dat we 

wellicht met een aantal indicatoren - en we gaan daarover nog even nadenken - dit goed 

kunnen evolueren, bijvoorbeeld door: bijtincidenten, hoeveel honden bij hun baasje 

weggehaald zijn doordat er nare situaties voor de honden aan de orde zijn geweest, 

plaagdieren die heel verstorend hebben gewerkt, zwerfkatten. 

00:57:37 
Mevrouw Jongman : Op die manier willen we er even wat meer gevoel bij geven wat het 

beleid - wat we nu in gaan zetten - tot gevolg heeft. Dat zou het antwoord op uw vraag zijn. 

Hoe we dat precies gaan doen, kan ik u nog niet zeggen, maar we gaan wel nadenken over 
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hoe we op een goede manier aan uw vragen tegemoet kunnen komen. Uw tweede vraag: 

hoe grijp je in als overheid als je ziet wat er aan de hand is? Sinds 2011 zijn er al taken op het 

gebied van handhaving van dierenwelzijn en geweld op gezelschapsdieren. Die zijn ook 

vastgelegd in een convenant handhaving. Bij spoedeisende gevallen is ook de dierenpolitie 

als handhavende instantie. Bij niet-spoedeisende gevallen hebben we de LID, de Landelijke 

Inspectiedienst Dierenbescherming, als bevoegd gezag. Een gemeente kan daar ook een 

signalerende functie in hebben. Daarvan hebben we laatst ook een voorbeeld gezien van 

koeien in Ten Boer. Daar was iets heel heftigs gebeurd met heel veel dieren tegelijkertijd. 

Wij hebben ook onze hulpverleners, onze WIJ-mensen, en hun kennis willen we vergroten 

op het gebied van dierenmishandeling in relatie tot bijvoorbeeld huiselijk geweld. Daardoor 

kan je die signalen beter oppakken omdat je wat dichter in die huizen komt en beter kan 

handelen. 

00:59:09 
Mevrouw Jongman : U had nog een derde vraag: zijn we voor het diervriendelijk boeren? 

Wat vinden we daarvan? U had daar onderling ook wat debat over. We hebben u eerder een 

brief geschreven over hoe wij ons verhouden tot landbouw. Een deel daarvan komt ook 

terug in de omgevingsvisie die u deze maand gaat bespreken. Wat we al eerder hebben 

aangegeven, is dat boerenbedrijven grotendeels onder de verantwoordelijkheid van zowel 

de provincie als het rijk vallen. Dierenwelzijn is daarbij ook de primaire verantwoordelijkheid 

van de veehouder zelf en de NVWA ziet erop toe dat de veehouders en/of boeren voldoen 

aan alle normen en voorwaarden. Als gemeente zien we daarin vooral een netwerkrol. Wij 

volgen daarin de transitie naar natuurinclusieve landbouw en ook de implicaties daarvan op 

het gebied van dierenwelzijn. We volgend dat ook echt op de voet. Dus niet meteen een 

actieve rol, maar we willen dat wel heel erg bevorderen in het deel wat we hierin willen. Dat 

zit ook in de voedselvisie die u eerder heeft ontvangen. Daarin hebben we ook ambities 

geformuleerd over hoe we die kringloop en de voedselketen dichterbij kunnen brengen. 

01:00:24 

Voorzitter : Mevrouw De Wrede wil u daar nog wat over vragen. 

01:00:28 
Mevrouw De Wrede: Het kan heel kort. Mooie woorden van de wethouder en we zijn blij 

met die ambitie. Wat weerhoudt u ervan om toch die actievere rol op te nemen? 

01:00:42 
Mevrouw Jongman : Ik snap wat u vraagt en wat u zegt, maar de provincie en het Rijk 

hebben daarin verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben een netwerkrol in het 

overleg met de landbouw. We willen die ketens dichterbij brengen. Dat heeft ook te maken 

met de voedselvisie en het vegetarisch eten, en daar willen we langzamerhand een 

beweging inzetten. Waar mogelijk, zullen we die momenten aangrijpen om daar een 

positieve draai aan te geven. De verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk en de provincie, waarin 

we deels gezamenlijk optrekken. D66 noemde - ik heb het even opgeschreven als - 

impulshondjes en in mijn wijk lopen ze ook rond. U en de heer Bolle gaven het aan: een dier 

vraagt tijd en energie. Een klein nieuw hondje - dat weet ik van de buren - is alsof je een 

nieuwe baby krijgt. Het vraagt veel tijd en inzet om dat op te voeden en mensen denken 

daar heel geringschattend over of hebben niet door wat de kosten van dieren zijn. 
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01:02:03 
Mevrouw Jongman : Een goed punt wat de heer Bolle noemde, was: ga naar het asiel, want 

daar krijg je een goede voorlichting. Je krijgt ook invulformulieren over de aanschaf, 

verzorging en kosten. Bij een fokker op Marktplaats zitten er verdienmodellen achter. We 

hebben daar ook vreselijke verhalen over gehoord: hondjes groeien heel naar op en 

ondervinden daarvan hele negatieve gevolgen. We willen ook dierenwinkels stimuleren om 

een goede voorlichting te geven en om een keurmerk te behalen, zodat je in die voorlichting 

ook het juiste dier in het juiste huis plaatst. We gaan aan de slag om dat goed onder de 

aandacht te brengen. We willen ook aandacht schenken aan uitingen op websites. 

01:02:50 
Voorzitter : De heer Nieuwenhuijsen heeft daar een vraag over. 

01:02:55 
De heer Nieuwenhuijsen: Het sluit aan op de laatste woorden van de wethouder. Welke 

mogelijkheden ziet de wethouder nog om huisdieren uit het asiel, ja, ik wil niet zeggen te 

promoten want het is helemaal niet noodzakelijk om een huisdier te hebben, maar om te 

garanderen dat je langere tijd medische hulp krijgt? Dat dus de voorlichting goed is en je een 

pakket meekrijgt. Maar ook dat de gemeente zegt: "Kijk daar eerst naar. Laat dat primair 

zijn." 

01:03:26 

Mevrouw Jongman : Waar mogelijk, zullen we dat in onze uitingen aangeven. Ik weet dat 

een aantal asielen dit ook zelf doen: "Kom eerst bij ons voor een konijn", omdat daar soms 

konijnen naartoe gebracht zijn. Ik weet dat de Dierenbescherming ook bezig is met een 

stempelidee voor fokkers op Marktplaats, zodat je wel weet dat je naar de juiste fokker gaat. 

Wij kunnen het vandaag niet acuut oplossen met elkaar, maar wel de intentie uitspreken om 

daar zo goed als mogelijk aan te werken. U noemde terecht de hondenpoep. In 2006 of 2007 

was er het voorstel van de ChristenUnie voor een opruimplicht door eigenaren. Destijds 

leverde dat heel veel gedoe op, maar iedereen is er achteraf erg blij mee. We moeten er wel 

af en toe weer op wijzen, hoewel je als Boa op heterdaad alleen maar een boete kan 

uidelen. Dat maakt het wel lastig, want een heterdaad is zomaar klaar in dit geval. Maar ik 

vind wel dat wie een hond heeft, die opruimplicht ook heeft. Dat geldt dan ook voor de 

kinderen. Laatst kreeg ik een melding van een speeltuin die onder ligt. Dat willen we met z'n 

allen ook niet. We moeten daar scherp op toezien, zodat iedereen evenveel plezier heeft 

van het dier: zowel de eigenaar als niet-eigenaar. 

01:04:48 
Voorzitter : Mevrouw De Wrede, u heeft nog wat te vragen? 

01:04:52 
Mevrouw De Wrede: Ja, er was heel wat te doen rondom dat hondenbeleid en achteraf 

moet je toegeven dat het helemaal niet zo slecht uitgepakt heeft. Die opruimplicht is ook 

volkomen terecht. Vaak zijn hetzelfde types die niet opruimen. Het is misschien dan ook leuk 

om daar één of andere billboard campagne tegenaan te gooien waarbij je getatoeëerde 

mannen of vrouwen trots met hun zakjes ziet wapperen. 

01:05:25 
Voorzitter : Sorry! 
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01:05:26 
Mevrouw Jongman : Daar moet ik even over nadenken. U noemt nu stereotypes. De vraag is: 

is het nu discriminerend of niet? Ik zal dit als een spontaan idee - dat u oproept - 

meenemen. Dan kom ik bij de landbouw, maar daar had ik al even op geantwoord. Ik heb 

genoteerd dat de Partij van de Dieren best blij was met de Nota. Dat was leuk om te horen. 

Een voorkeursbeleid voor plantaardig bij evenementen, daar had u het ook over. Als dit aan 

de orde komt, is het aan de evenementen om dit te positioneren. Deze Nota gaat daar niet 

over. Volgens mij staan daar wel een paar zinnen over - als ik het me goed herinner - in de 

voedselvisie, om dat richting toekomst te bevorderen. Dat doe ik nu uit mijn hoofd en had u 

even technisch na kunnen vragen. Het is niet het moment om dit hier nu te agenderen, maar 

wel bij evenementen. De cijfers over reeën, vossen enzovoort, daar moet ik nog even op 

terugkomen. De provincie heeft wel beleid op dat gebied en weegt ook af waarom vossen in 

het kader van beheer wel of niet gedood mogen worden. Wij kunnen u die cijfers wel 

aanbieden. We willen deze Nota over een jaar of twee ook graag evalueren, en zullen we 

ook deze informatie daaraan toevoegen zodat u we iets gerichter daar in algemene zin wat 

over kunnen geven. 

01:07:16 
Voorzitter : Mevrouw De Wrede heeft nog een vraag voor u. 

01:07:20 
Mevrouw De Wrede: Dit is toch het moment om die discussie wel te voeren. Je proeft aan 

alles dat men een beetje in gedachte is bij de volgende vergadering die zo meteen 

plaatsvindt. U zegt dat het aan de provincie is om de afweging te maken of erop dieren 

geschoten moet worden of niet. De provincie heeft het recht om die fauna- en 

beheerplannen goed te keuren en aan te passen. Maar het is de grondeigenaar die wel of 

niet toestaat dat jagers zijn/haar terrein op komen om daar dieren te bejagen. In onze 

omringende landen leeft dat aspect veel meer. In België en Groot-Brittannië heb je hele 

publiekscampagnes van dierenorganisaties die aan grondeigenaren vragen om die 

contracten te verbreken met jagers en sta ze niet toe om op uw land dieren dood te 

schieten. Dat is een afweging die ligt bij de eigenaar van de grond. Daarom nog een keer die 

vraag: waarom maakt u niet zelf als gemeente, die eigenaar is van gemeentelijke gronden, 

die afweging en zegt u niet geen plezier- en beheerjacht meer op onze gronden? Dat mag u 

doen. 

01:08:48 
Mevrouw Jongman : Klopt! Dat gesprek heb ik ook eerder met u gevoerd. Ik snap wat u 

vraag en zegt, maar de provincie heeft beleid en weegt daarin af of zij wel of niet iets in het 

kader van de fauna- en beheerplannen gaat doen. Wij laten dat bij de provincie. U had ook 

een vraag gesteld over vissen. Wij werken daarin - hoewel u daar ook anders over denkt - 

samen met de hengelsportvereniging en de federatie Groningen Drenten die daarin actief is. 

Zij hebben een meldpunt en daarom is het voor mij overbodig om een eigen meldpunt in te 

schakelen, als er al een goed meldpunt is. U had het ook over kreeften. Daar hebben wij 

navraag naar gedaan want daar is ook landelijk beleid in voorbereiding en dat wachten wij 

even gedaan. We hebben even nagevraagd of het hier op de markt in Groningen aan de orde 

is, en dat is het niet. Mocht het wel aan de orde zijn, moet juridisch uitgezocht worden wat 

dan de mogelijkheden zijn omdat het niet zo eenvoudig is als het lijkt. Het is dan ook handig 
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om aan te haken aan het landelijk beleid, zodat we ook een grond hebben om daarop te 

handhaven. Ik had u al een antwoord gegeven over de cijfers. 

01:10:08 
Mevrouw Jongman : De VVD geeft aan om de partijen mee te nemen. Dat hebben we ook in 

de Nota aangegeven. Ook in de inspraakavond was er een brede vertegenwoordiging van 

mensen waar we de komende periode mee om tafel gaan. De vraag van de ChristenUnie om 

aan te sluiten bij de alliantie, zoals de inspreekster ook aangegeven heeft. Ik denk dat het 

goed is om een positieve houding richting hen te hebben, om te kijken op wat voor wijze wij 

kunnen samenwerken maar ik zou me eerst nog iets meer willen verdiepen erin. We kijken 

heel positief naar het werk dat zij daarin verrichten. Er was ook nog even een debat over het 

ritueel slachten. Ik sluit me aan bij wat mevrouw De Wrede inbracht: dit is landelijk beleid en 

dat volgen wij ook. Over ongediertebestrijding hebben we ook een aantal zaken 

opgeschreven in de Nota. Soms moet je ingrijpen want anders loopt het letterlijk de 

spuigaten uit, maar wel met een goede afweging over wat je wel en niet kan doen en op de 

meest diervriendelijke mogelijke wijze. Volgens mij heb ik ongeveer alle punten die u heeft 

ingebracht behandeld. 

01:11:29 
Voorzitter : Ik denk dat de heer Nieuwenhuijsen het daar niet helemaal mee eens is. 

01:11:32 
De heer Nieuwenhuijsen: Klopt! We moeten met het vrolijke onderwerp 'slachten op 

kinderboerderijen' eindigen. Bent u het eens met ons om de natuur niet zijn gang te laten 

gaan, maar om daar meer aan beheer te gaan doen zodat de kinderen ook van de senioren 

dieren kunnen genieten en niet alleen van de jonkies die er geboren worden? 

01:11:53 

Mevrouw Jongman : Een goed punt. Ik heb het per ongeluk overgeslagen. Het is een aspect 

in de samenleving waar heel veel kinderen, ouders, opa's en oma's veel plezier aan hebben. 

Ook in het stadspark met een speeltuin ernaast. Bij de kinderboerderij staat educatie en 

recreatie voorop. We vinden het dierenwelzijn daarbij ook erg belangrijk en willen ook heel 

goed zorgen voor de dieren die bij ons verblijven. Daarbij is er wel de keuze om dieren te 

laten paren en een gevolg daarvan is dat er dan ook jongen geboren worden. Je zou kunnen 

zeggen om dit niet meer te doen, maar de reden daarvoor is wel tweeledig: je hebt jonge 

aanwas nodig om een groep in stand te houden en om ook jonge dieren te laten zien aan 

bezoekers. Paren is ook een onderdeel van het natuurlijk gedrag van dieren. Dat gebeurt 

gereguleerd en niet continue, zodat er geen wildgroei is van allerlei dieren. Hoe men dat 

allemaal doet, vraag ik me ook even af, maar er wordt op toegekeken. We willen ook niet 

heel veel dieren of een overvolle kinderboerderij. Inherent aan het feit - en dat is ook uw 

vraag - dat er dieren geboren worden, is er voor een aantal dieren - en dat zijn vooral de 

mannetjes - geen plaats meer op die boerderij en moet er soms naar een ander adres 

gezocht worden. Dat is wel de afweging die wij maken. 

01:13:18 
Voorzitter : Dat was een mooie beantwoording op de vraag. Ik zie de heer Lo-A-Njoe nog 

met een vraag. 
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01:13:24 
De heer Lo-A-Njoe: Ik heb het nog niet helemaal gehoord, daarom vraag ik het even: is het 

college ook van mening - ook al zijn er juridische beperkingen in wat de gemeente kan - dat 

kringlooplandbouw de gewenste situatie is waarnaar we zouden moeten streven? 

01:13:43 
Voorzitter : Zeker wel! Als je ziet hoe het landelijk actief is en in allerlei programma's 

opgenomen is, is dat wel de uiteindelijke situatie. Het is nu ook in het landelijke 

coalitieakkoord opgenomen om daar een beweging in te krijgen ten opzichte van eerder. 

Maar nogmaals, wel afhankelijk van het provincie en landelijk beleid. Ik denk dat we met z'n 

allen zeker die beweging aan het inzetten zijn. 

01:14:05 
Voorzitter : Mevrouw De Wrede heeft ook nog een vraag. 

01:14:08 

Mevrouw De Wrede: Misschien heb ik er nog wel veel meer, maar soms moet ik de dingen 

even laten bezinken. Dat komt wellicht de komende dagen wellicht nog. Nog even iets over 

die kinderboerderijen: kinderen houden ook wel echt van oude dieren. Het is een beetje een 

misvatting dat er altijd lammetjes moeten rondrennen op zo'n kinderboerderij. Voor ons is 

dat ook wel echt een punt en wij vinden dit een beetje kwalijk. Je kan ook die mannetjes en 

vrouwtjes niet bij elkaar zetten. Je kan wel zeggen dat het natuurlijk gedrag is, maar er is 

niets natuurlijks aan ieder jaar weer piepjonge dieren te doden omdat ze overtallig zijn. 

01:14:54 

Voorzitter : Ik vind dat een mooie overweging die u meegeeft aan deze groep en daar komen 

we vast nog wel een keertje op terug. 

01:15:05 
Mevrouw De Wrede: Voorzitter, het laatste woord is toch aan de wethouder. 

01:15:09 

Voorzitter : Dat heb ik van haar gestolen. Nee, u mag wel wat zeggen als u wilt. 

01:15:14 
Mevrouw Jongman : Ik denk dat het een zorgvuldige afweging is. Die oude bok of dat hele 

grote konijn is ook aardig. Ik denk dat er wel een evenwicht in te vinden is, maar zonder 

aanwas droogt het wel letterlijk op. Er wordt dus wel een goede afweging in gemaakt. 

01:15:31 
Voorzitter : Volgens mij hebben we de discussie over de Dierennota wel gehad. Het is een 

brief, dus die hoeft niet naar de raad. Heeft iemand nog een dringende behoefte om een 

motie vreemd aan de orde van de dag? Mevrouw De Wrede gaat ervoor zorgen dat wij dit 

toch nog op zesentwintig januari onder ogen krijgen. Met deze vaststelling sluit ik deze 

vergadering en wens ik jullie allemaal succes met het vervolg op deze avond. 

 


