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Geachte mevrouw Nuyts,

Vragen ex art. 47 RvO
inzake

Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader
van artikel 47 van het Reglement van Orde.

De Liberale Partij Maastricht vindt dierenwelzijn heel belangrijk en zo ook veel burgers in deze stad.
Dierenwelzijn zou ook in Maastricht belangrijk moeten zijn. Daarom stellen we steeds bepaalde
zaken aan de kaak, in de hoop dat het College maatregelen treft:
De reuzenstoet, een prachtige optocht. Vooraf was bekend dat er een hittegolf aankwam. ’s Morgens
was het in de stad al ontzettend warm, de temperatuur zou oplopen tot 33 graden Celsius, dat was
van tevoren bekend. Aangekondigd werd dat er geen honden en schapen zouden meelopen. Er
liepen wel honden mee, omstanders gaven aan dat deze honden onwel zijn geworden. Maar ook
voor de andere dieren was het dieronvriendelijk om bij zeer warm weer, mee te moeten lopen in een
optocht. Immers ze moeten ook vervoerd worden naar Maastricht, ze moeten ook uren in de hitte
staan wachten voor het vertrek, ze moeten dan nog eens 1,5 uur in een optocht lopen en weer terug
vervoerd worden. Ook het wegdek is dan heel heet om op te lopen. En of ze nu te drinken krijgen
doet daar niet aan af, het is te heet. In de binnenstad loopt de temperatuur al helemaal snel op.
Mensen kunnen zelf beslissen of ze ergens aan mee doen, maar dieren niet.

Vraag 1:
Wij vragen in het kader van hun dierenwelzijn of u bereid bent te bepalen/met de organisatie af te
spreken dat er bij hitte vanaf 27 graden Celsius en dus verder oplopend, geen dieren meer naar de
stad te vervoeren en mee te laten lopen en dat bekend te maken, zodat er andere oplossingen
getroffen kunnen worden.

Antwoord 1:

Alle wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn is van landelijke aard. Recentelijk is door de
gemeente Amsterdam namens diverse andere gemeenten waaronder Maastricht, aan de minister
gevraagd naar zelfstandige bevoegdheden om bijvoorbeeld evenementen met dieren te kunnen
verbieden.
Het stellen van dierenwelzijnseisen is echter een landelijke bevoegdheid. Ter borging van het welzijn
van dieren (wilde dieren, circusdieren, gezelschapsdieren, etc.) geeft alleen de landelijke overheid
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invulling aan de bevoegdheid om evenementen, shows, ed. te verbieden. Daarmee worden alle
evenementen, shows, ed. met dezelfde dierenwelzijnsbepalingen geconfronteerd. De minister is niet
voornemens deze bevoegdheid te decentraliseren.
Het gemeentebestuur van Maastricht is derhalve niet in positie om bij hitte het meelopen van dieren
in een optocht te verbieden. Het staat iedereen vrij hiervoor de dierenpolitie (via de Meldlijn
Dierenleed 114) in te schakelen, die vervolgens samen met de organisator en/of eigenaar passende
maatregelen kan nemen.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.
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Gert-Jan Krabbendam.
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