
COALITIE DIERENWELZIJNSORGANISATIES NEDERLAND

POSTBUS 543 • 1180 AM  AMSTELVEEN

WWW.CDON.NL

De heer mr. I.W. Opstelten, informateur
p/a Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20008
2500 EA DEN HAAG

Betreft: opheffen ministerie van LNV 

Amstelveen, 24 augustus 2010

Geachte heer Opstelten, 
  
Naar aanleiding van de plannen om het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
onder te brengen bij het ministerie van Economische Zaken maakt de Coalitie 
DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON), die 23 dierenwelzijnsorganisaties in Nederland 
vertegenwoordigt, zich ernstig zorgen over de positie van het dierenwelzijnsbeleid binnen een 
mogelijke nieuwe opzet. Terwijl het dierenwelzijnsbeleid het binnen het ministerie van LNV al 
vaak moest afleggen tegen de economische belangen, dreigt dit nog meer het geval te worden 
binnen een ministerie van Economische Zaken.   
  
De Dierenbescherming heeft er reeds in een afzonderlijk schrijven op aangedrongen dat een 
coördinerend minister voor het dierenwelzijnsbeleid wordt aangewezen, ondersteund door een 
slagvaardige ambtelijke beleidsdirectie. 
De CDON onderschrijft deze wens van de Dierenbescherming en pleit ervoor dat het welzijn 
van dieren, de natuur en het milieu door een apart ministerie zal worden behartigd. Juist in 
een tijd waarin de economische situatie dreigt te verslechteren is het essentieel dat deze nauw 
met elkaar verbonden belangen van dierenwelzijn, natuur en milieu, die een breed 
maatschappelijk draagvlak hebben, door een sterk ministerie worden vertegenwoordigd.

Hoogachtend,

Wim de Kok
Voorzitter CDON

Comité Anti Stierenvechten • Compassion In World Farming Nederland • Dierenbescherming
Hondenbescherming • IFAW (International Fund for Animal Welfare) • Milieudefensie • Nederlandse Vegetariërsbond

Nederlandse Vereniging voor Veganisme • Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren • Stichting AAP
Stichting Bont voor Dieren • Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland • Stichting Dier en Recht

Stichting De Faunabescherming • Stichting Rechten voor al wat leeft • Stichting Varkens in Nood • Stichting Vier Voeters 
Stichting Vissenbescherming • Stichting Wakker Dier • Wilde Dieren De Tent Uit • World Animal Net • WSPA Nederland 
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