
Informatienota
Datum vergadering : 20 mei 2019
Registratienummer : 19.16904.
Portefeuillehouder : Burgemeester
Bijlage(n) : Niet van toepassing
Onderwerp : Veiligheid veehouders

Onderwerp 
Vragen veiligheid veehouders.

Kennisnemen van
De beantwoording van vragen van uw raad (fractie CDA) inzake veiligheid veehouders 
d.d. 17 mei 2019.

Inleiding
Per e-mail d.d. 17 mei 2019 zijn vragen gesteld over de veiligheid van veehouders naar 
aanleiding van hetgeen zich in Boxtel heeft voorgedaan. Daar was een bezetting van een 
boerderij door dierenactivisten. In deze informatienota worden deze vragen schriftelijk 
beantwoord.

Kernboodschap
Antwoord op de vraag geven hoe het gesteld is met de veiligheid veehouders en de op 
hun bedrijven verblijvende dieren naar aanleiding van de bezetting van een 
varkenshouderij in Boxtel.

Consequenties
Heeft het college overleg met politie? 
Ja, bij signalen informeren zij de burgemeester. Dit geldt uiteraard ook andersom. 
Dierenactivisten hebben de aandacht in de veesector, maar ook van politie en 
justitie. Landelijk monitort de politie de stand van zaken op dit onderwerp.

Hoe is de gemeente voorbereid mocht zo een situatie als in Boxtel zich voordoen binnen 
onze gemeente
Er is geen specifiek draaiboek voor een dergelijke situatie aanwezig. Op het moment dat 
een dergelijk voorval zich voordoet, wordt gehandeld in het kader van maatschappelijke 
onrust. Grofweg zijn er twee mogelijkheden om actie te ondernemen, waarbij de ene 
mogelijkheid, de andere mogelijkheid niet uitsluit:

Er kan een civielrechtelijke procedure worden gestart. Uiteraard moet je dan wel weten 
wie verantwoordelijk is. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Het zomaar 
betreden van een erf kan een strafbaar feit opleveren. Wel te weten huisvredebreuk en 
een overtreding van het welbekende ‘artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht’.

Financiën
Niet van toepassing. 
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Communicatie
Niet van toepassing. 

Vervolg
Bij signalen weten we (politie en gemeente) elkaar te vinden. 

Bijlage(n)
Niet van toepassing. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,                               de burgemeester,


