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Via deze memo wil ik u graag informeren over het huidige beleid voor het
verminderen van dierproeven in Brabant.

Kopie aan

Miranda Wijnstekers
Van

De wetgeving waarop dierenwelzijn is gebaseerd, is nationale en Europese
regelgeving. Bedrijven met een vergunning voor dierproeven vallen onder de
bevoegdheid van het Rijk. Eerder hebben wij aangegeven dat het college van
Gedeputeerde Staten het opstellen van een provinciaal stappenplan voor
stimulering van dierproefvrij onderzoek om die reden niet wenselijk vindt. Het
college zet wel actief in op het versterken van de Brabantse innovatiekracht,
vertrekkend vanuit onze sterktes op het gebied van high tech en life sciences en
health, waarmee ook dierproeven kunnen worden teruggedrongen.
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Zo worden binnen de topsectoren nieuwe technieken ontwikkeld om de
gezondheidszorg te verbeteren. De ontwikkelingstrajecten Regeneratieve
geneeskunde en Therapie op maat dragen daarnaast bij aan dierenwelzijn, doordat
deze ontwikkelingen minder dierproeven vragen. Denk hierbij aan organ-on-a-chip
ontwikkelingen. Hierbij wordt de werking van een nieuw medicijn op een orgaan op
een chip nagebootst in plaats van met dierproeven. Eerder heb ik aangeboden een
werkbezoek over deze onderwerpen te organiseren en uw statenleden daarvoor uit
te nodigen. Afgelopen 15 november 2017 heeft dit werkbezoek plaatsgevonden bij
Xeltis in Eindhoven. Hierbij waren meerdere Statenleden aanwezig.
Afgelopen najaar is ook onderzocht welke mogelijkheden voorhanden zijn om
dierproeven uit te sluiten in subsidieregelingen. Juridisch zou het mogelijk zijn.
Echter, in de praktijk is dit niet uitvoerbaar en niet wenselijk om eenzijdig
uitsluitingsgronden hiervoor op te nemen. Dit heeft te maken met het gegeven dat de
brede subsidieprogramma’s samen met andere stakeholders zijn opgezet, waarin
meerdere belangen worden nagestreefd.

Met vriendelijke groet,
L.W.L. Pauli
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