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Geachte leden van de raad,

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor subsidie voor het evenement ‘Maliebaandag 2022’, 
dat de Diergeneeskundige Studenten Kring op 24 september 2022 in het kader van hun lustrum wil 
organiseren. Een onderdeel van het evenement is het organiseren van een kortebaandraverij. Op het 
terrein zal ook een braderie plaatsvinden en wordt het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht gevierd. 
Met deze brief informeren wij u over ons besluit op deze aanvraag en onze afwegingen daarbij.

We hebben uit voorzorg besloten om – in lijn met een advies van de Dierenbescherming – geen subsidie 
te verlenen aan de kortebaandraverij, omdat onvoldoende duidelijk is of bij deze kortebaandraverij het 
welzijn van de paarden is gewaarborgd. Naar het welzijn van paarden bij dergelijke evenementen is 
namelijk (nog) niet afdoende onderzoek gedaan. Daarnaast is het evenement volgens de 
Dierenbescherming “in strijd met de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier: het geeft blijk 
van weinig respect en degradeert het dier tot spelobject”. De aanvraag is afgewezen op grond van de 
algemene subsidieverordening, omdat de activiteit niet strookt met het gemeentelijk beleid op het 
gebied van dierenwelzijn. In de Nota Dierenwelzijn staat namelijk: “de gemeente kan controle uitoefenen 
op evenementen die ze zelf organiseert en invloed uitoefenen op evenementen waarvoor de gemeente 
subsidie verleent”. Hiermee volgen we ons inziens de inspanningsverplichting die wij hebben om te 
streven naar nul evenementen waarbij dieren worden ingezet die daarvoor uit hun natuurlijke 
leefomgeving worden gehaald of in hun natuurlijke gedrag worden verstoord (zie indicator 2.2.4 uit de 
programmabegroting).

De aanvrager heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de afwijzing en de koerswijziging van de 
gemeente sinds de laatste kortebaandraverij in 2017 (die plaatsvond vóór het vaststellen van de Nota 
dierenwelzijn). De aanvrager is in bezwaar gegaan tegen de beslissing van de gemeente om de 
subsidieaanvraag te weigeren. Juridisch is het waarschijnlijk dat de Algemene Subsidieverordening en 
de Nota Dierenwelzijn onvoldoende grond bieden om de subsidie af te wijzen, omdat paardenraces 
hierin niet als specifieke afwijzingsgrond worden genoemd. Daarnaast zijn de gemeentelijke 
instrumenten door het uitputtende karakter van de ‘Wet Dieren’ beperkt. We onderzoeken hoe we ons 
bestaande beleid rondom dierenwelzijn bij subsidieverlening juridisch beter kunnen borgen. 
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Naast de subsidieaanvraag is ook een evenementenvergunning aangevraagd voor het evenement. De 
vergunningaanvraag voor de Maliebaandag kan niet geweigerd worden, omdat de activiteit geen 
strijdigheid met de APV oplevert. Dit betekent dat de kortebaandraverij mogelijk wel doorgang zal 
vinden. Om het welzijn van dieren bij evenementen te waarborgen, zijn wij in gesprek gegaan met de 
aanvrager over het welzijn van de paarden tijdens dit evenement.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,


