CONCEPT VOORSTEL VAN WET
Wijziging van de Wet dieren houdende bepalingen betreffende de regulering van
aantallen productiedieren in relatie tot de volksgezondheid
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is uit het oogpunt van volksgezondheid
aan de besturen van provincies en, onder voorwaarden, van gemeenten mogelijkheden te bieden
om beperkende maatregelen te treffen aangaande aantallen dieren die op veehouderijlocaties
kunnen worden gehouden en daartoe de Wet dieren te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij
deze:
Artikel I
De Wet dieren wordt gewijzigd als volgt:
A
Na Hoofdstuk 2 wordt een hoofdstuk 2a toegevoegd, luidende:
Hoofdstuk 2a. Bepalingen over de omvang en intensiteit van de veehouderij in gebieden
Artikel 2a.1 Definities
1. In dit hoofdstuk en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
- dier: dier behorende tot een soort als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid;
- veehouderijlocatie: veehouderijbedrijf of bij een veehouderijbedrijf behorend, op een
afzonderlijke plaats gelegen, geheel van productie-eenheden, bestaande uit één of meer
gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan waar dieren worden gehouden, en de daarbij
behorende landbouwgrond;
- aangewezen veedicht gebied: gebied als bedoeld in artikel 2a.2.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan in het belang van een goede uitvoering
van dit hoofdstuk nadere uitwerking worden gegeven aan de definitie van veehouderijlocatie.
Artikel 2a.2 Aanwijzen van gebieden provincies
1. Provinciale staten kunnen ter voorkoming van schade aan of ter beperking van risico’s voor de
volksgezondheid als gevolg van aantallen dieren die op veehouderijlocaties worden gehouden,
gebieden aanwijzen als veedicht gebied.
2. Als een veedicht gebied als bedoeld in het eerste lid kunnen worden aangewezen:
a. gebieden die bij provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening, in een structuurvisie of anderszins door het provinciaal bestuur zijn
aangemerkt onderscheidenlijk zijn aangewezen of mede zijn aangewezen als gebieden voor de
ontwikkeling dan wel de beperking van de grondgebonden of niet-grondgebonden
veehouderij;
b. gebieden die bij bestemmingsplan, in een structuurvisie of anderszins door het
gemeentebestuur zijn aangewezen of mede zijn aangewezen als gebieden voor de
ontwikkeling dan wel de beperking van de grondgebonden of niet-grondgebonden
veehouderij;
c. gebieden waar zich relatief hoge veeaantallen, hoge veeaantallen per oppervlakte-eenheid of
hoge veeaantallen per veehouderijlocatie bevinden.
Artikel 2a.3 Vaststelling dieraantallen

Gedeputeerde staten stellen ambtshalve voor elke veehouderijlocatie afzonderlijk in een
aangewezen veedicht gebied het aantal dieren vast dat op de veehouderijlocatie ten hoogste kan
worden gehouden.
Artikel 2a.4 Verboden
Het is verboden op een veehouderijlocatie in een aangewezen veedicht gebied dieren te houden in
een aantal hoger dan het aantal dat door gedeputeerde staten of, voor zover van toepassing, het
college van burgemeester en wethouders, voor die veehouderijlocatie is vastgesteld.
Artikel 2a.5 Verordening
1. Bij provinciale verordening wordt per aangewezen veedicht gebied geregeld of het aantal dieren
dat op een veehouderijlocatie ten hoogste kan worden gehouden op grond van besluiten als
bedoeld in artikel 2a.3, zal worden bepaald door:
a. het totaal aantal dieren dat binnen dat gebied op veehouderijlocaties kan worden gehouden;
b. het aantal dieren dat ten hoogste op die veehouderijlocatie kan worden gehouden, of
c. het aantal dieren dat ten hoogste per een bepaalde oppervlakte-eenheid weide- of uitloopgebied
kan worden gehouden.
2. Bij provinciale verordening worden voorts regels gesteld betreffende:
a. de procedure voor besluiten tot aanwijzing van veedichte gebieden en deelgebieden daarbinnen
en mogelijkheden tot wijziging van zodanige besluiten;
b. de criteria op grond waarvan besluiten als bedoeld in artikel 2a.3 worden vastgesteld en de
procedure voor die vaststelling en voor de wijziging van die besluiten;
c. de registratie van aantallen dieren die op veehouderijlocaties worden gehouden;
d. de monitoring van en rapportages over de gevolgen van de regels en de daarop gebaseerde
besluiten voor de volksgezondheid.
3. Tot de criteria, bedoeld in het tweede lid, onder b, kan tevens behoren het totaal van het aantal
dieren dat in een aangewezen veedicht gebied kan worden gehouden.
4. Bij provinciale verordening kunnen regels worden gesteld voor zover nodig in het belang van een
goede uitvoering van de aan hen toekomende bevoegdheden ingevolge dit hoofdstuk.
Artikel 2a.6
Besluiten als bedoeld in de artikelen 2a.2, 2a.3 en regels als bedoeld in artikel 2a.5 en daarop
gebaseerde besluiten kunnen verschillend worden vastgesteld voor het gehele aangewezen
veedicht gebied of voor bij de aanwijzing begrensde delen daarvan, waarbij onderscheid kan
worden gemaakt naar diersoorten of diercategorieën en categorieën bedrijfstypen.
Artikel 2a.7 Gemeenten
Aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders komt gelijke bevoegdheid
als bedoeld in de artikelen 2a.2, 2a.3 en 2a.5, toe, voor zover het bestuur van de provincie geen
gebruik maakt van die bevoegdheden.
Artikel 2a.8 Andere wetten
Besturen van provincies of gemeenten treden niet in hetgeen bij of krachtens de artikelen 3 tot en
met 32 en 103 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is of kan worden bepaald met
betrekking tot de bestrijding van dierziekten, zoönosen en ziekteverschijnselen.
Artikel 2a.9 Registratie dieraantallen
1. De registers als bedoeld in de artikelen 4 en 96 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
of vastgesteld krachtens de Landbouwwet betreffende de registratie van dieren, hebben mede ten
doel te dienen als register voor de uitvoering van dit hoofdstuk.
2. Onze Minister verstrekt uit de registers, bedoeld in het eerste lid, op hun verzoek aan
gedeputeerde staten of, voor zover uitvoering is gegeven aan artikel 2a.7, aan het college van
burgemeester en wethouders, ten behoeve van de goede uitvoering van dit hoofdstuk gegevens

betreffende dieraantallen die worden gehouden.
3. Gedeputeerde staten of, voor zover uitvoering is gegeven aan artikel 2a.7, het college van
burgemeester en wethouders, verwerken de gegevens, bedoeld in het tweede lid, voor het doel,
bedoeld in dat lid.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voor het onderwerp, bedoeld in dit
artikel, nadere regels worden gesteld.
Artikel 2a.10 Tijdelijkheid
Besluiten als bedoeld in de artikelen 2a.2, 2a.3 en 2a.5, worden vastgesteld voor een periode van
ten hoogste vijf jaren. Zij kunnen telkenmale met ten hoogste een periode van vijf jaren worden
verlengd.
.
Artikel 2a.11 Hoofdstuk 7
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is hoofdstuk 7 van overeenkomstige toepassing.
B
Artikel 8.1 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 2a zijn belast de bij
besluit van gedeputeerde staten of, voor zover artikel 2a.7 van toepassing is, de bij besluit van het
college van burgemeester en wethouders, aangewezen ambtenaren en personen.
2. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:
3. Van een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt mededeling gedaan door plaatsing
in de Staatscourant onderscheidenlijk het provinciaal blad of het gemeenteblad.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
4. De artikelen 8.2 tot en met 8.4 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van personen
en ambtenaren, aangewezen op grond van het tweede lid.
C
Na artikel 8.14 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 8.14a Aanwijzing opsporingsambtenaren Hoofdstuk 2.a
1. Met de opsporing van de in artikel 1 van de Wet op de economische delicten strafbaar gestelde
feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van strafvordering, belast de in artikel 8.1,
tweede lid, bedoelde toezichthouders, voor zover zij bij besluit door Onze Minister van Veiligheid en
Justitie daartoe zijn aangewezen.
2. Artikel 8.14, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing voor de in het eerste lid
bedoelde toezichthouders.
D
Artikel 10.1 wordt als volgt gewijzigd:
Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Het eerste lid en derde lid zijn van een overeenkomstige toepassing voor gedeputeerde staten,
of voor zover artikel 2a.7 van toepassing is, het college van burgemeester en wethouders, indien
zij uitvoering geven aan hoofdstuk 2a.

E
Artikel 10.3 wordt als volgt gewijzigd:
Na “met uitzondering van een besluit als bedoeld in artikel 8.7” wordt toegevoegd: en besluiten als
bedoeld in hoofdstuk 2a.
Artikel II
In artikel 1, onder 2, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking
tot de Wet dieren na “de artikelen 2.2, negende en tiende lid voor wat betreft de onderwerpen,
bedoeld in het tiende lid, onderdelen f, g, h, i, j ,k, l, m, n, o en p,” toegevoegd: 2a.4 en 2a.5.
Artikel III
Met ingang van het tijdstip waarop Hoofdstuk 5 van de Wet dieren in werking treedt, komt artikel
2a.8 van de Wet dieren te luiden:
Artikel 2a.8
Besturen van provincies of gemeenten treden niet in hetgeen bij of krachtens Hoofdstuk 5 is of kan
worden bepaald.
Artikel IV
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,
autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand
zullen houden.

