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Onderwerp

Schriftelijke vragen PVV over de bestrijding van radicaal dierenactivisme
Datum

15 september 2020

Geachte heer Boon,

Ons kenmerk

C2268529/4753385

Bij brief van 20 augustus 2020, ingekomen op 20 augustus 2020, heeft u
namens de PVV-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uw kenmerk

Statenvragen
Contactpersoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

C.W.A. (Christina) Klumpenaar
Telefoon

1. Is dit college bekend met de waarschuwing voor nieuwe acties van radicale
dierenactivisten?1

(06) 52 79 41 19

Antwoord: Ja. Het college merkt daarbij volledigheidshalve op dat de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO), in het door de PVV-fractie aangehaalde bericht,
vooral opriep tot waakzaamheid. Van een acute dreiging was volgens de LTO
geen sprake.

cklumpenaar@brabant.nl

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat radicaal dierenactivisme, zoals
de stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei, het lokale gezag ondermijnt? Zo
ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Het college ziet niet op grond waarvan de fractie van de PVV
van mening is dat een stalbezetting het lokale gezag ondermijnt.

3. Deelt dit college de mening van de PVV dat de aanpak van ondermijnend
dierenactivisme al langer geen exclusieve taak meer is van de politie en het
Openbaar Ministerie? Zo ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Het college is van oordeel dat de aanpak van strafbare
uitingen van dierenactivisme, zoals de stalbezetting waaraan wordt gerefereerd,
juist een exclusieve taak van politie en justitie is. Volledigheidshalve voegt het
college hieraan toe dat de politie haar taken, waar het de handhaving van de
openbare orde en (nood)hulpverlening betreft, uitvoert onder gezag van de
burgemeester. Aanvullend kan nog worden opgemerkt dat de LTO, naar
aanleiding van de stalbezetting in Boxtel, een directe lijn heeft gekregen met de
https://www.pigbusiness.nl/artikel/359093-lto-roept-op-tot-waakzaamheid-voor-nieuwe-actiesdierenactivisten/
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politie en daar meldingen kan doen. Signalen over bijvoorbeeld op handen
zijnde acties kunnen dus ook bij de LTO gemeld worden.
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4. Deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie een rol heeft in de
bestrijding van ondermijnend dierenactivisme? Zo ja nee, waarom (niet)?
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Antwoord: Nee. Zie beantwoording vraag 3.

5. Kan dit college aangeven wat er in de huidige periode is gedaan aan de
bestrijding van ondermijnend dierenactivisme?
Antwoord: De provincie heeft geen rol in de bestrijding van dierenactivisme en
er zijn derhalve op dit terrein geen initiatieven ontplooid.

6. Deelt dit college de mening van de PVV dat radicaal dierenactivisme als
thema geprioriteerd moet worden binnen het RIEC? Zo ja/nee, waarom (niet)?
Antwoord: Nee. Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)
ondersteunt partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Blijkens het
RIEC-convenant2 dient onder georganiseerde criminaliteit te worden verstaan:
“misdaadverschijnselen met een maatschappij ondermijnend karakter, die tot
stand komen in samenwerking tussen personen, en worden gepleegd met het
oog op het gezamenlijk behalen van financieel of materieel gewin”.
Voorbeelden zijn onder meer de georganiseerde hennepteelt, mensenhandel,
misbruik en fraude binnen de vastgoedsector en witwassen. Strafbare uitingen
van radicaal dierenactivisme zijn te definiëren als criminaliteit maar niet als
georganiseerde criminaliteit en vallen derhalve buiten het bestek van het RIEC.
Het college stelt vast dat het thema om deze reden dus ook niet geprioriteerd
kan worden binnen het RIEC.

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit college haar middelen en
(coördinerende) instrumenten in moet zetten om radicaal en ondermijnend
dierenactivisme te bestrijden? Zo ja, welke middelen en (coördineerde)
instrumenten gaat dit college inzetten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het college heeft geen wettelijke taken en bevoegdheden op
dit terrein. Zie ook beantwoording vraag 3.
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Het RIEC-convenant is te raadplegen via de RIEC-LIEC-website www.riec.nl
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,
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N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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