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Aan de Provinciale Staten van Zeeland,
t.a.v de Staten griffier,
Aan het Provinciaal bestuur,
LS
Hierbij gaat de brief voor de Provinciale Staten van Zeeland,
Met het onderwerp: vragen om maatregelen voor meer dierenwelzijn in de zomermaanden.
In afwachting van de beantwoording
Met vriendelijke groet,

20030188

Provinciale Staten van Zeeland.
Aan het Provinciaal bestuur.
Afdeling. Toezicht op Dierenwelzijn.
Postbus 6001
8383 BK te Middelburg.
Onderwerp: Dierenwelzijn.
(Door het creëren van Schaduw-plaatsen voor weide dieren tijdens de hete Zomerperiodes.

Vlissingen. 29 september 2020
Geacht Provinciaal Bestuur,
Naar aanleiding van de huidige klimaatveranderingen worden de Zeeuwse zomers steeds heter en
warmer, dat er regelmatig dagen zijn, die zeer heet zijn, dat er sprake is van een hittegolf in Zeeland.
Wij hebben geconstateerd dat in deze warmte/hitte periodes in de zomers vele Zeeuwse dieren zoals
runderen, schapen, paarden en andere hoefdieren, zonder schaduw plaatsen aanwezig zijn in hun
weide.
Dat is de reden dat we van mening zijn, dat dit voor deze weide dieren een te hoge warmte (kwelling)
kan veroorzaken, wat naar ons inzicht in Zeeland simpel is te voorkomen, door het plaatsen van
bomen/heggen of een schuil-afdak voor schaduwplaatsen in deze weide-locaties.
Ook hebben we geconstateerd dat het in Vlaanderen, een wettelijke bepaling wordt, dat in de weide
schaduw-schuilplaatsen voor dieren worden geplaatst. Wat e.v.t. een navolging verdient.
De vragen zijn;
➢ Om als Provincie Zeeland maatregelen te nemen die nodig zijn, dat deze dieren in hun weide
Schaduw-schuilplaatsen krijgen ter bescherming tijdens de zomer tegen te grote hitte?
➢

Ook om op korte termijn samen met de Zeeuwse veehouderijen in goed overleg na te gaan
of er een vrijwilligheid aanwezig is, om ook in Zeeland schaduw-schuilplaatsen kunnen
worden gerealiseerd in de zomer- maanden voor de vele Zeeuwse weide-dieren?

In afwachting van uw beantwoording.
Met Vriendelijke groet,

