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Agendapunt nr. [X]

Motie vreemd aan de orde van de dag
[Aanpakken van criminaliteit door dieractivisten]

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 15 mei 2019.

De Staten, gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
•
Dieractivisten zich steeds agressiever gaan gedragen tegen veehouders en hun
gezinnen.
•
Online bedreigingen van agrarisch ondernemers en hun gezinnen steeds vaker
voorkomt.
•
Wij afgelopen maandag 13 mei jl. een verschrikkelijk voorbeeld hebben gezien in
Boxtel in de Provincie Brabant waarbij de dreiging bijna een half etmaal heelt
aangehouden.
•
Dat een grote groep personen op respectloze wijze hebben ingebroken in een
varkensstal en daarmee de agrarische sector in een kwaad daglicht hebben geplaatst.
•
Dat door deze dieractivisten het welzijn en mogelijk ook de gezondheid van de dieren
in gevaar is gebracht.
•
Dat hier sprake is van huisvredebreuk en een ernstige mate van inbreuk op de privacy
•
Daar de ondernemer, zijn gezin en dieren ernstige schade mee hebben toegebracht.
•
Dat de dreiging van dierenactivisten op het platteland van Overijssel grote angst
veroorzaakt, bij gehele families, inclusief kinderen.

van oordeel
• Dat criminaliteit door dieractivisten hard en snel moet worden aangepakt;
• Dat elk persoon in Nederland het verdient om zonder zorgen en angst te kunnen leven
en zijn of haar beroep te kunnen uitoefenen;
• Dat het college een Provinciale rol heelt waar het gaat om integrale veiligheid;

roepen GS op om
•
In het kader van integrale veiligheid in overleg te treden met Burgemeesters, justitie
en politie in Overijssel om:
o
Aandacht te besteden aan deze problematiek, om misstanden te voorkomen;
o
Hen een actieplan te laten opstellen hoe dergelijke acties van dierenactivisten
op agrarische bedrijven snel in de kiem gesmoord en beëindigd kunnen
worden;
o
Overtredingen door dieractivisten apart te laten registreren en aantallen bij te
houden voor Overijssel.
•
PS schriftelijk te informeren over dit overleg;

proviRci~verijssel

•
•

De landelijke invloed aan te wenden om de Ministeries van Justitie en Veiligheid en
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit hierin te betrekken;
Mogelijk ook de rol van de Provinciale ervencoaches te betrekken in zake voorlichting
over veiligheid op het boerenerf;

en gaan over tot de orde van de dag.
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