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raadsinformatiebrief ontwikkelingen dierenwelzijnsbeleid 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Sepot 
Naar aanleiding van het maai-incident bij de Lasloods in juni 2020 werd door de Regionale 
Uitvoerings Dienst een strafrechtelijk onderzoek in gesteld. Wij willen u middels deze 
raadsinformatiebrief informeren dat de voornoemde zaak tegen de gemeente Vlissingen is 
geseponeerd vanwege onvoldoende wettig en overtuigend bewijs.  Dit betekent dat de 
gemeente Vlissingen niet zal worden vervolgd in de voornoemde zaak.  
 
Werken in het kader van wettelijke belangen 
Momenteel wordt er in Vlissingen in vergelijking met de landelijke wet- en regelgeving, het 
zeer strikte beleid uit de Nota Dierenwelzijn gevolgd waardoor onder andere bepaalde 
onderhoudswerkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. 
Het niet kunnen uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden heeft grote 
gevolgen. Wanneer er geen onderhoud en beheer uitgevoerd kunnen worden, zal er 
mogelijk schade ontstaan aan de kapitaalgoederen, zullen de klachten in de openbare 
ruimte toenemen, zal de verkeersveiligheid in het gedrang komen en het aanzicht van de 
stad afnemen. Mogelijk zijn er consequenties voor de grondexploitaties en integrale werken. 
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de nadelige gevolgen. Deze (niet limitatief) 
opgesomde nadelige gevolgen kunnen strijd opleveren met wettelijke belangen. 
Daarom gaan we de raad voorstellen om de voornoemde beleidsuitgangspunten aan te 
passen aan de landelijke wetgeving. Dit voorstel wordt voor de raad van april 2021 
geagendeerd. 
Middels deze raadsinformatiebrief, stellen wij u op de hoogte van ons besluit om, in 
afwachting van uw besluitvorming omtrent ons voornoemde voorstel, gedurende de periode 
van 1 maart – 1 juli slechts bestendig beheer en onderhoud te verrichten voor zover dat 
strikt noodzakelijk is in het kader van wettelijke belangen en daarbij te werken aan de hand  
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van de Gedragscode soortbescherming voor gemeenten, welke is gebaseerd op de 
landelijke Wet Natuurbescherming.  
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,  de burgemeester, 

 
mr. drs. ing. M. van Vliet    drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




