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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-604141598 (DOS-2013-

0004767)

Contact

W. van Smaalen

070 - 441 75 18

w.van.smaalen@pzh.nl

Onderwerp:
Statenvragen 3300 van de Partij voor de Dieren over het nieuwe proefdiercentrum van Erasmus 
MC

Publiekssamenvatting:

Statenlid Van Viegen van de Partij voor de Dieren heeft diverse vragen gesteld over het nieuwe 

proefdiercentrum van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. In de beantwoording van deze 

vragen geven Gedeputeerde Staten aan in hoeverre de Provincie betrokken is bij dit centrum, en 

wat de opvatting van Gedeputeerde Staten is over dierproeven. Gedeputeerde Staten geven aan 

dat de Provincie weliswaar de samenwerking tussen universiteiten, academische ziekenhuizen 

en gemeenten in de ‘Medical Delta’ ondersteunt, maar geen rol heeft in het beleid omtrent 

dierproeven. Overigens wordt in Medical Deltaverband wel gewerkt aan wat heet ‘organen-op-

een-chip’, die op termijn kunnen leiden tot een belangrijke afname van het aantal proefdieren dat 

nodig is voor wetenschappelijk medisch onderzoek.  

Advies:

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3300 van de Partij voor de Dieren over 

het nieuwe proefdiercentrum van Erasmus MC; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording Statenvragen 3300 van 

de Partij voor de Dieren over het nieuwe proefdiercentrum van Erasmus MC.

Besluit GS:

(In te vullen na GSvergadering)

Bijlagen:

Concept beantwoording Statenvragen 3300 Nieuw proefdiercentrum Erasmus Medisch Centrum 

Rotterdam

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: W. van Smaalen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Weekers, JJF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom - Lemstra, AW

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 13 juni 2017 13 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Zie de conceptbeantwoording van de schriftelijke vragen.

Financieel en fiscaal kader:

Geen opmerkingen.

Juridisch kader:

Geen opmerkingen.

2 Proces

De concept-beantwoording is afgestemd binnen de vakafdeling en in het

portefeuillehoudersoverleg. De beantwoording van de vragen wordt na vaststelling toegezonden 

aan Provinciale Staten.

3 Communicatiestrategie

Er is geen communicatiestrategie nodig.
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