Van: Michiel de Wit [mailto:michiel.dewit@dierenbescherming.nl]
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 14:23
Aan: Koopmans, Ger, Gedeputeerde
CC: 'm.banens@cdalimburg.nl'
Onderwerp: Aanbevelingen Dierenbescherming voor provincie Limburg 2019-2023
Geachte heer Koopmans,
Namens de Dierenbescherming feliciteer ik u en uw fractiegenoten van harte met uw (hernieuwde)
verkiezing en beëdiging tot statenlid in Limburg.
U bepaalt de komende vier jaar mede het beleid in de provincie Limburg. Dat biedt u mogelijkheden
om ambities en programmapunten van het CDA te realiseren.
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om uw aandacht nog eens te vestigen op het welzijn
van de vele gehouden en in het wild levende dieren in de provincie.
Daarom hierbij enige aanbevelingen van de Dierenbescherming als input voor de komende
beleidsperiode en voorafgaande coalitie-onderhandelingen. Deze punten zijn in het bijzonder van
belang voor de dossiers natuur (faunabeheer), landbouw (veehouderij) en dierenwelzijn. Graag
verzoek ik u daarom dit bericht aan de nieuwe portefeuillehouders in uw fractie door te sturen.
Aanbevelingen van de Dierenbescherming voor de provincie Limburg:
Algemeen:
1. Stem in een integraal plattelandsontwikkelingsprogramma beleid voor natuur/ faunazaken,
landbouw/veehouderij, klimaat, leefomgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn op elkaar af.
Voor natuurbeleid:
2. Draag vanuit de algemene zorgplicht substantieel bij aan de private noodhulp aan gevonden
gewonde dieren uit het wild, en besteed aandacht aan preventie van aanrijdingen met wild
door onder meer afrastering en verbinden van natuurgebieden.
3. Stel een preventieplan faunaschade op voor het voorkomen van schade en overlast door in
het wild levende dieren. Kies in geval van schade of overlast door in het wild levende dieren
zoveel als mogelijk voor diervriendelijke, niet dodelijke oplossingen. Verjaag ganzen
bijvoorbeeld naar daartoe aangewezen gebieden.
4. Stel daarnaast in het faunabeheerbeleid het reduceren van schade en overlast centraal, niet
(noodzakelijk) reductie van het aantal dieren. Benoem daarbij expliciet dat benuttingsjacht op
landelijk vrijgestelde wildlijstsoorten geen faunabeheer is. Faunabeheer betreft uitsluitend
maatregelen voor populatiebeheer en schadebestrijding.
5. Lever een financiële bijdrage aan landelijk wetenschappelijk onderzoek naar diervriendelijk
natuur- en faunabeheer.
6. Vul de faunabeheereenheid aan met een klankbordgroep faunazaken, met een bredere, meer
evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging.
Voor landbouwbeleid:
7. Stel een betrouwbaar dierenwelzijnslabel als voorwaarde voor de uitbreiding van bestaande
en de vestiging van nieuwe veehouderij-bedrijven. Stop met megastallen.
8. Stel samen met burgers, boeren en buitenlui een meerjarenplan op om de consumptie van
dierlijke producten te verminderen, die van plantaardig voedsel te vergroten en diervriendelijke
labels te promoten.
9. Geef als provincie zelf het goede voorbeeld door te kiezen voor biologische en vegetarische
producten, en vraag partner-bedrijven en instellingen hetzelfde te doen.
10. Verleen financiële steun aan voorloper-veehouderij bedrijven die werken aan integrale
verduurzaming, inclusief dierenwelzijn.
11. Zorg voor een toekomstbestendige varkens- en pluimveestal, met strooisel, scheiding van
mest en urine aan de bron en afvoer uit de stal, als duurzaam en diervriendelijk alternatief
voor dure luchtwassers (die alleen ammoniakuitstoot naar buiten verminderen).
12. Stimuleer weidegang voor het melkvee, gedurende minimaal 120 dagen per jaar en minstens
6 uur per dag. Melkveebedrijven mogen alleen verbouwen of uitbreiden als ze hun koeien
weiden.
13. Stimuleer dat veehouderijbedrijven zich openstellen voor publiek middels open dagen,
zichtstallen, boerderijwinkels en webcams.
We hopen dat u tijdens de komende onderhandelingen en de komende vier jaar beleidskeuzes maakt,
die bevorderen dat mens en dier meer in harmonie samenleven.
Voor meer specifieke informatie over de visie van de Dierenbescherming op provinciaal beleid voor
natuur (faunabeheer), landbouw (veehouderij) en dierenwelzijn kunt u terecht bij ondergetekende.

Graag maak ik een kennismakingsafspraak met u en/of uw nieuwe woordvoerders /
portefeuillehouders op deze terreinen, ook om te bezien hoe en op welke punten wij elkaar eventueel
zouden kunnen vinden.
Met vriendelijke groet,
Michiel de Wit
Public affairs Dierenbescherming regio zuid
T 088-8113695
M 06-27867321
michiel.dewit@dierenbescherming.nl
ma / di / wo / do / vr

