’s-Hertogenbosch, 30 oktober 2020

Geacht College,
Gisteren werden wij opgeschrikt door het bericht dat dierenartsen zestien dieren hebben laten
inslapen, omdat ze zwaar verwaarloosd waren12. Stallen voldeden niet aan noodzakelijke
dierenwelzijnseisen en hygiënevoorschriften zijn niet nageleefd. GroenLinks vindt dat deze ernstige
misstanden dienen te worden bestraft. Verder maakt zij zich zorgen over het welzijn van de overige
dieren. GroenLinks heeft daarom de volgende vragen aan het College:
1. Hoeveel dieren heeft de eigenaar in zijn bezit?
2. Zijn alle bedrijfsplekken van de eigenaar -waar dieren mogelijk verblijven- gecontroleerd?
Zijn er -naast de zestien dieren die uit hun lijden zijn verlost- ook andere dieren aangetroffen
die niet gezond waren of zijn verwaarloosd?
3. De toezichthouders hebben niet werkende ventilatie aangetroffen, vervuilde wasplaats, vuil
in voedselsilo’s, onafgedekte putten en een teveel aan mest. Zijn deze stallen/verblijven
inmiddels gesloten? En zijn overige dieren in beslag genomen of onder toezicht geplaatst?
Zo nee, waarom niet?
4. Is deze eigenaar eerder in aanraking gekomen met toezichthouders of is hij/zij beboet voor
overtredingen in zijn bedrijfsvoering?
5. Welke bestuursrechtelijke maatregelen en strafrechtelijke maatregelen zullen worden
ingezet/geëist? Indien geen beroepsverbod wordt geëist/mogelijk is, hoe wordt in de
toekomst toezicht gehouden op eventuele voorzetting van de bedrijfsvoering gezien de grote
kans op herhaling?
6. Zijn er de afgelopen jaren soortgelijke situaties aangetroffen waar dieren (ernstig) zijn
verwaarloosd?
7. Zien Gedeputeerde Staten een preventieve rol voor zichzelf om te zorgen dat zulke situaties
in de toekomst worden voorkomen en/of misstanden eerder worden gesignaleerd? Zo ja, op
welke wijze gaat zij deze rol invullen?
8. Op 15 mei is de motie ‘Blijvende aandacht voor dierenwelzijn nodig’ aangenomen3. Wanneer
kunnen Provinciale Staten de visie (met bijbehorende acties en maatregelen) van dit College
verwachten op het verbeteren van het dierenwelzijn in Brabant?
Alvast dank voor de beantwoording.
Fractie GroenLinks,
Jade van der Linden en Tom Ludwig
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