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Betreft: afdoening motie dierenwelzijn Waddenfonds (Ml 64-2021)

" 2 DEC. 2021
Kenmerk

Geachte leden

1617361/I738535

Naar aanleiding van uw motie Ml 64-2021, aangenomen in uw
Statenvergadering van 1 3 september 2021, waarin u ons college vraagt
om het Waddenfonds op te roepen meer rekening te houden met
dierenwelzijn, kunnen wij u melden dat dit onderwerp onlangs
besproken is in een vergadering van het Algemeen Bestuur van het
Waddenfonds. In dit bestuur hebben vanuit Noord-Holland twee
Statenleden en de voor de Wadden verantwoordelijke gedeputeerde
zitting.

Uw kenmerk

Omdat het Waddenfonds een gemeenschappelijke regeling van drie
partijen is, kan het Waddenfonds enkel moties uitvoeren die in alle drie
provincies zijn aangenomen. Nu dit niet is gebeurd kan het
Waddenfonds deze motie niet zomaar uitvoeren. Uiteraard hebben wij
wel aandacht gevraagd voor de strekking van de motie, aangezien ook
ons college bij de selectie van activiteiten/projecten, dierenwelzijn hoog
in het vaandel heeft staan. Onze oproep werd herkend in het bestuur
van het Waddenfonds, aangezien één van de doelen van het
Waddenfonds is om te investeren in projecten die o.a. de ecologie van
het Waddengebied versterken. Ook heeft het Waddenfonds de laatste
jaren aanzienlijke budgetten vrijgemaakt om de visserijdruk in het
Waddengebied te verminderen.
Ook in de toekomst zullen wij in het bestuur van het Waddenfonds
aandacht blijven vragen voor dierenwelzijn, op de momenten die zich
daartoe lenen.

Wij stellen u voor met deze beantwoording motie Ml 64-2021 als
afgedaan te beschouwen.
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