
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

FZ/GS/Alg

Indiener A.H.K. van Viegen (PvdD)

(d.d. 21 mei 2017)

Nummer

3300

Onderwerp

Nieuw proefdiercentrum Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting

In maart stemde de Rotterdamse gemeenteraad in met het bestemmingsplan 

Dijkzigt, waardoor het universitaire ziekenhuis kan uitbreiden. Het Erasmus MC 

kreeg vorig jaar een subsidie van ruim 4 miljoen euro voor de beoogde uitbreiding 

en is met 33.429 dierproeven per jaar koploper in Nederland.

Naar aanleiding hiervan legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u 

voor.

1) Bent u op de hoogte van de bouw van een groot nieuw proefdierencentrum 

(6.000 m2) van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, dat nu al ruim 

30.000 dierproeven per jaar uitvoert?

Antwoord

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. 

2) Bent u ervan op de hoogte dat er veel onnodige en zeer pijnlijke 

dierproeven worden uitgevoerd (76 procent van de dierproeven is niet 

verplicht en 89 procent van de dierproeven vindt onverdoofd plaats)? 

Antwoord

Dierproeven in Nederland zijn aan strenge regels gebonden onder de Wet op

de dierproeven, die per 18 december 2014 herzien is. Het proefdiercentrum 

van het Erasmus MC voldoet aan deze regels. Het uitgangspunt van de wet is 

dat er geen dierproeven worden uitgevoerd tenzij er goede redenen zijn, en er 

geen mogelijkheden zonder proefdieren zijn om de gevraagde resultaten te 

behalen.

3) Is de provincie Zuid-Holland op enigerlei wijze betrokken bij dit 

proefdiercentrum (bijvoorbeeld provinciale betrokkenheid via medical delta of 

life sciences) of bij andere proefdiercentra in Zuid-Holland en zo ja op welke 

wijze? Kunt u dit nauwkeurig toelichten?
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Antwoord

Nee, de provincie is niet betrokken bij het proefdiercentrum. De provincie 

ondersteunt de Medical Delta, dit is een van de sterke regionale economische 

clusters in Zuid-Holland. Binnen de Medical Delta werken Erasmus MC, 

Erasmus Universiteit, Leiden UMC, TU Delft, Universiteit Leiden, gemeenten 

Delft, Leiden,  Rotterdam en de provincie Zuid-Holland samen. De missie van 

de Medical Delta is het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van 

kennisgedreven nieuwe producten en diensten die bijdragen aan het gezond 

en ondernemend houden van de mens en de samenleving. Binnen de Medical 

Delta valt overigens ook het Nederlandse instituut Human Organ and Disease 

Model Technologies. Dit instituut doet onderzoek naar Organen-op-een-chip. 

Deze kunnen op termijn leiden tot een belangrijke afname van het aantal 

proefdieren dat nodig is voor wetenschappelijk medisch onderzoek.

4) Verleent de provincie financieel of op andere wijze ondersteuning aan dit 

proefdiercentrum of andere Zuid-Hollandse proefdiercentra en zo ja om 

hoeveel geld of om welke ondersteuning gaat het dan?

Antwoord

Nee, de provincie verleent geen financiële of andere ondersteuning aan het 

proefdiercentrum. 

5) Deelt u onze  mening dat de bouw van dit nieuwe proefdiercentrum niet rijmt 

met de ambitie van het Rijk om Nederland in 2025 wereldwijd koploper te 

laten zijn met innovatief onderzoek zonder proefdieren?1 Zo nee, waarom 

niet?

Antwoord

De overheid stimuleert en ondersteunt onderzoek naar alternatieven voor 

dierproeven. Dierproeven zijn echter vaak nodig om de kwaliteit en 

veiligheid van medicijnen te testen voordat deze aan mensen worden 

toegediend. En voor onderzoek naar ernstige ziekten. Dieren moeten 

daarbij niet onnodig lijden. Daarom stelt de overheid strenge regels aan 

dierproeven.

6) Verleent de provincie op enigerlei wijze ondersteuning aan 

innovatieprojecten voor vervanging van dierproeven? Zo ja welke

ondersteuning en waar wordt dat gedaan?

Antwoord

Nee, op dit moment niet. 

7) Bent u bereid om het Rijk op te roepen om in Zuid-Holland geen nieuwe 

proefdiercentra te openen en in te zetten op alternatieven voor dierproeven 

vanwege het enorme dierenleed dat hiermee gepaard gaat? Zo nee, 

waarom niet?

                                        
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32336-64.html
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Antwoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is verantwoordelijk 

voor beleid omtrent dierproeven. Als provincie hebben wij hier geen rol in. 

8) Wat is uw standpunt inzake het dierenleed dat gepaard gaat met 

(onnodige) dierproeven als verdienmodel voor de pharmaceutische 

industrie, dat verweven is met Medical Delta en Life Sciences, die de 

provincie promoot vanuit de Zuid-Hollandse topsectoren? 2 3 4 5 6

Antwoord

Zoals eerder aangegeven, is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport verantwoordelijk voor beleid omtrent dierproeven. De provincie 

ondersteunt het netwerk van de Medical Delta en heeft dus geen 

rechtstreekse rol in  projecten met dierproeven. Maar zoals ook eerder   

vermeld wordt ook in Medical Deltaverband gewerkt aan Organen-op-een-

chip, die op termijn kunnen leiden tot een belangrijke afname van het 

aantal proefdieren dat nodig is voor wetenschappelijk medisch onderzoek.

                  

Den Haag, 13 juni 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                          voorzitter,

drs. J.H. de Baas                               drs. J. Smit

                                        
2 https://www.zuid-holland.nl/kaart/nieuws/@11600/medical-delta/

https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-energie/innovationquarter/
3 https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie-

energie/innovationquarter/
4 http://www.medicaldelta.nl/events/mkb-innovatiestimulering-topsectoren-

zuidholland-
5 http://www.zuidelijkerandstad.nl/content/organisatie-medical-delta
6 http://www.staatvandeprovincie.nl/zuid-holland/?p=1085
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