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Inleiding
Dieren behoren bij de samenleving en dus ook bij de stad, want zonder dieren zou de stedelijke
samenleving aanzienlijk aan levendigheid en waarde inboeten. Dieren zijn echter in hoge mate
afhankelijk van mensen. Daarom hebben de mensen verplichtingen tegenover de huisdieren, de
vrij levende en de wilde dieren. Zij verdienen onze aandacht, zorg en liefde, of dat nu
godsdienstig, humanistisch of anderszins is gefundeerd.
Voor veel ouderen, kinderen, alleenstaanden, voor veel binnenstadsbewoners vormen
kat of hond, kanarie, hamster of konijn een duidelijke bron van genoegen en sociaal contact.
Maar dieren hebben ook een eigen waarde, een intrinsieke waarde die onafhankelijk is van hun
nut (of schade) voor de mens.
Dierenwelzijn is dan ook voor het bestuur van Amsterdam-Centrum een belangrijke en
serieuze taak: naast een wettelijk gebod is het beschermen van dieren, die in hoge mate van de
mens afhankelijk zijn, een kwestie van beschaving. Bij uitvoering hiervan kan vanuit politieke
richtlijnen het leven van dieren in de binnenstad een vorm krijgen, die wij ook voor ons eigen
geweten kunnen verantwoorden.
Deze nota is bedoeld als uitwerking van de paragraaf dierwelzijnsbeleid in het programakkoord
mei 2002. Hierin staat: ”In samenspraak met de Centrale Stad en de Dierenbescherming
ontwikkelt het stadsdeel een dierwelzijnsbeleid. Dierenambulances en asielen ontvangen een
jaarlijkse bijdrage in de exploitatie”. Tevens is een uitspraak opgenomen over de dierentuin.
“De dierentuin Artis is naast een van de grootste trekpleisters van de stad ook een belangrijk
onderdeel van de Hoofd Groen Structuur. De stadsdeelraad draagt de dierentuin een warm hart
toe en onderstreept dit met een bijdrage in de exploitatie.”
Een (concept)nota “Dierenwelzijnsbeleid stadsdeel Amsterdam-Centrum” werd vastgesteld in
de vergadering van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Amsterdam-Centrum op 18 maart 2003.
vergadering van de raadscommissie van Algemene Zaken van het stadsdeel van 9 september
werd de nota besproken. Geagendeerd was ook de notitie “Beestachtig in de Binnenstad” d.d. 26
maart 2003 van de leden Smit en De Goede (Groen Links).
Afgesproken werd dat het Dagelijks Bestuur op basis van de commisie behandeling,
gehoord de discussie, een aangepaste (concept) nota zal inbrengen in de
stadsdeelraadsvergadering.
De aangepaste (concept) nota is gebaseerd op de nota Dierenwelzijnsbeleid stadsdeel
Amsterdam-Centrum aangevuld met elementen van de notitie “Beestachtig in de Binnenstad”,
alsmede van de discussie hierover in de Raadscommissie en op nadere informatie van de
Landelijke Inspectie Dienst (zie bijlage).
Als nieuwe titel zal worden gebruikt “Dieren in de Binnenstad. Een nota over het
dierenwelzijnbeleid in het stadsdeel Amsterdam-Centrum”.
In deze nota wordt aangegeven hoe het Dagelijks Bestuur het beleid ten aanzien van de
verschillende soorten dieren in de binnenstad wenst in te vullen.
Aan de orde komen een aantal probleemgebieden: verwaarlozing en mishandeling van
dieren, hengelsport, evenementen met dieren, honden in de stad, duiven, vogels in de stad,
kinderboerderijen, Artis, medicijnverkoop met verboden dierproducten.
Op al deze onderwerpen zijn of worden beleidslijnen geformuleerd.
Daarnaast zijn er nog onderwerpen waarover het stadsdeel formeel geen bevoegdheden
heeft maar belangrijk genoeg om kort te vermelden. Hierbij moet worden gedacht aan
voorlichting over bont, scharrelproducten en dergelijke.
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Bestuurlijk kader
Het is vooral de laatste jaren dat het dierenwelzijn de belangstelling geniet van politiek en
bestuur. Een aanzienlijk aantal gemeenten heeft inmiddels een dierenbeleid, meestal gebaseerd
op een “nota”.
Het belangrijkste landelijk juridisch kader van het dierenwelzijn is de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren die in 1992 in werking is getreden. De Gezondheids- en Welzijnswet
voor Dieren heeft tot uitgangspunt dat het verboden is dieren onnodig pijn te doen of letsel te
veroorzaken, de gezondheid of het welzijn te beschadigen en dieren de nodige zorg te
onthouden, te doden of een dier als prijs, beloning of gift uit te reiken.
Het algemeen gemeentelijk bestuurlijk kader is de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). De APV is vooral gericht op het handhaven van de openbare orde, maar ook hierin zijn
bepalingen ter bescherming van dieren opgenomen. Zo is het gebruik van vuurwerk in de
omgeving van asielen, maneges, dierentuinen en kinderboerderijen verboden. Meer in het
algemeen stelt hoofdstuk 9.8 van de APV: “Het is verboden ter bescherming van het natuur- en
landschaps- of stadsschoon aangewezen plaatsen te verontreinigen, of daarin planten, bloemen
of takken uit te steken, te plukken of te snijden of te vervoeren, dieren te verontrusten, te vangen
of te doden of in het algemeen daarin schade aan de natuur toe te brengen”. Waarschijnlijk
lopen APV, Gezondheids- en welzijnswet voor (GWWD) en de Flora en Faunawet niet geheel
met elkaar in de pas. Dit wordt nader uitgezocht. Bij onderling conflict gaat de wet boven de
verordening.
De eerste keer dat in de gemeenteraad van Amsterdam over een gemeentelijk
dierenbeschermingsbeleid werd gesproken was in l976 met de nota-Pais (VVD) inzake
gemeentelijk Dierenbeschermingsbeleid (gemeenteblad 1976 nummer 696). In 1981 werd de
notitie van de raadsleden Claassen en Luijten (VVD) inzake ondersteuning van de
Dierenambulance ingediend (gemeenteblad 1981nummer 260). De gemeentelijke nota van de
raadsleden Cnoop Koopmans en De Waart-Bakker (PvdA) “Dieren in de stad” in 1990 bestreek
het gehele gemeentelijke terrein (gemeenteblad 1990 nummer 351). In 1997 kwam een notitie
van Van Wijk (VVD) uit “Koning Winter” (gemeenteblad 1997 nummer 489).
Inmiddels is ook de eerste notitie in het stadsdeel Amsterdam-Centrum verschenen,
“Parkeerplaats voor de Stadsmus”van raadslid B.F.C. Frank van Mokum Mobiel ’99’.
Het Dagelijks Bestuur wil zich aansluiten bij de visie van deze notitie, de gemeentelijke
nota’s en hun preadviezen en de uitgangspunten van de Dierenbescherming zoals verwoord in
de brochure “Dieren in de politiek” (2001).
Het Dagelijks Bestuur wil zich dan ook inzetten om een diervriendelijke samenleving te
bereiken. Dit betekent dat de eigenwaarde van het dier centraal staat en als uitgangspunt dient
voor de omgang met dieren. Wellicht ten overvloede we hebben het hier alleen over dieren in de
binnenstad.
Het Dagelijks Bestuur erkent dat besluiten en handelingen van het stadsdeel bedoeld maar ook
dikwijls onbedoeld hun invloed hebben op het welzijn van dieren. Daarom stellen wij voor om
stadsdeelbreed een stuurgroep in te stellen waarin de relevante sectoren van het stadsdeel en
betrokken instanties (Hondenbrigade, buurtregisseurs, Dierenbescherming, Dierenambulance,
Meldpunt Extreme Overlast) zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep zal worden gevraagd
voorstellen te doen ter uitvoering van deze nota. De stuurgroep zal daarnaast ontwikkelingen op
het gebied van dierenwelzijn nauwlettend volgen en waar nodig of wenselijk het Dagelijks
Bestuur adviseren over de handhaving van het beleid en eventuele nieuw te ontwikkelen
beleidsmaatregelen. De stuurgroep zal aan de portefeuillehouder rapporteren. Onderwerpen in
deze nota besproken zullen regulier op de agenda staan.
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Voor het succes van de uitvoering van het beleid is het wenselijk dat de leden van de stuurgroep
naast hun deskundigheid affiniteit hebben met dierenwelzijn.

Probleemgebieden en maatregelen
1. Verwaarlozing en/of mishandeling van dieren
De Dierenbescherming heeft in het verleden geconstateerd dat de overheid in algemene zin laks
is waar het gaat om optreden tegen verwaarlozing en/of mishandeling van dieren. Zij heeft zich
daarom een rol toebedeeld om hier zo adequaat mogelijk mee om te gaan. Bewoners kunnen
klachten melden bij de Dierenbescherming en door vrijwilligers wordt vervolgens een
huisbezoek gebracht om zich persoonlijk van de situatie op de hoogte te stellen en betrokkenen
daar op aan te spreken. Zonodig worden de Hondenbrigade van de Politie AmsterdamAmstelland, de GG&GD of de Landelijke Inspectie Dienst (LID) van de Dierenbescherming
ingeschakeld. Er komen bij de Amsterdamse Dierenbescherming in de gehele stad ongeveer 200
klachten per jaar binnen die in behandeling worden genomen. Daarnaast komen er ook veel
klachten direct bij de hondenbrigade en de LID binnen. Er zijn van dierenverwaarlozing en
mishandeling nare voorbeelden te geven.
Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn strafbaar. Het stadsdeel zal het belang van
optreden hiertegen benadrukken. Politie en Justitie moeten in deze hun verantwoordelijkheid
nemen door op te treden en te handhaven.
Bewezen is dat dierenmishandeling tevens een belangrijke signaalfunctie heeft ten
aanzien van mogelijk geweld tegen huisgenoten. Het project van Politie Amsterdam-Amstelland
“huiselijk geweld” zou versterkt kunnen worden door voldoende aandacht te schenken aan
klachten over dierenmishandeling en daar nader onderzoek naar te doen. Een rol bij het
doorspelen van dierenmishandeling/verwaarlozing zou kunnen liggen bij het Meldpunt Extreme
Overlast.
Te nemen maatregelen
Klachten worden in eerste instantie gemeld bij de dierenbescherming Amsterdam. In ernstige
gevallen schakelt de dierenbescherming het Meldpunt Extreme Overlast van de binnenstad in.
Bij psychiatrische opname, huisontruiming e.d. waar dieren in het spel zijn neemt het Meldpunt
contact op met de Dierenambulance of de Dierenbescherming.
Het Dagelijks Bestuur treedt in overleg met Justitie en Politie om te komen tot een
hogere prioriteit voor het bestrijden van dierenmishandeling en verwaarlozing ook zullen
buurtregisseurs en hondenbrigade worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
De buurtregisseurs zullen klachten van burgers en die van de Dierenbescherming in behandeling
nemen.
2. Evenementen met dieren
In het stadsdeel is het de gedragslijn om geen vergunning af te geven voor evenementen met
dieren in de openbare ruimte. Deze gedragslijn verdient een betere basis in de APV.
Ook vinden er regelmatig andere activiteiten plaats waarbij dieren worden ge- of
misbruikt. Voorbeelden zijn circussen, kunstobjecten en theatervoorstellingen, waarbij dieren
worden ingezet. Het mag langzamerhand bekend worden verondersteld op welke wijze
(circus)dieren hun kunstjes leren en dat huisvesting en transport veel te wensen over laat. Het
via dressuur vertonen van kunstjes door dieren is in strijd met de eigenwaarde van het dier.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zal zich inzetten om te komen tot een lijst van voorwaarden waaronder
evenementen met dieren, zowel buitens- als binnenshuis, kunnen plaatsvinden. Beperkende
voorwaarden kunnen zowel in de aard van de evenementen als in de soort van het betrokken
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dier worden gevonden. Hiertoe wordt in overleg getreden met Artis, de andere stadsdelen en de
Centrale Stad. Het doel van het overleg is een aanpassing van de APV.
Het stadsdeel geeft geen vergunning af voor het optreden van uitheemse dieren (zoals
olifanten, kamelen en beren) bij een optocht door de stad, bij de opening van een supermarkt of
bij de campagne van een politieke partij.
3. Vissen en hengelsport
In het water in de Amsterdamse binnenstad zit veel vis. Bij werkzaamheden door gemeentelijke
diensten wordt hier zoveel mogelijk rekening meegehouden. Er zouden echter vergelijkbare
afspraken met particuliere aannemers kunnen worden gemaakt.
In de Amsterdamse binnenstad wordt gevist. Vissen zonder vergunning of met levend
aas is verboden, het is de taak van de Politie hier toezicht op te houden.
De vergunning die men voor vissen nodig heeft zegt niets over deskundigheid. Als
gevolg van ondeskundigheid kunnen zich allerlei problemen voordoen, zoals als ruw onthaken,
vissen met droge handen aanpakken of brekende vislijnen. Hengelverenigingen geven cursussen
en vissers die zijn aangesloten bij een hengelvereniging hanteren een gedragscode. Zo moeten
dieren bestemd voor consumptie direct worden gedood. De Amsterdamse
Hengelsportvereniging (een non-profit organisatie die in Amsterdam en omgeving de
hengelsportmogelijkheden behartigt) geeft voorlichting op scholen. Kinderen kunnen na 4
lessen een diploma krijgen.
De Dierenbescherming beschouwt vissen niet als sport en bij voorlichting op scholen
wordt dit ook vermeldt.
Te nemen maatregelen
Het bestaande beleid ten aanzien van water- en baggerwerken waarbij vissen zoveel mogelijk
worden ontzien moet als standaardbepaling worden vastgelegd in contracten met derden.
Het stadsdeel faciliteert geen voorzieningen zoals speciale visplekjes.
Het stadsdeel stimuleert de voorlichting door natuur- en dierenbeschermingsorganisaties
om hengelen door ondeskundigen tegen te gaan.
4. Honden in de stad
Momenteel zijn er in heel Amsterdam 23.000 geregistreerde hondenbezitters.
In de APV (hoofdstuk 11) is opgenomen aan welke verplichtingen een hondenbezitter
(op straat) dient te voldoen. Dit zijn met name voor de hond negatieve maatregelen. Voor de
honden in de Amsterdamse binnenstad is steeds minder ruimte gekomen. Uit het oogpunt van
dierenwelzijn is het voortdurend aanlijnen van de hond niet te verdedigen. Er dienen voldoende
uitren- en uitloopgebieden voor honden te zijn. Het is een zaak de openbare ruimte goed te
verdelen. Het is beter de eventuele kinderspeelplaatsen voor honden af te schermen met behulp
van hekken. Een goed voorbeeld hiervan is het Frederiksplein.
Te nemen maatregelen
Het stadsdeel zal in goed overleg met hondenbezitters, bewoners en Dierenbescherming
onderzoeken of er mogelijkheden zijn uitlaatplaatsen en losloopgebieden voor honden
aanwijzen van voldoende omvang en wandellengte.
5. Duiven
De duiven op de Dam horen erbij. Al vele tientallen jaren zijn ze een aangenaam gezicht voor
Amsterdammer en toerist. Er zijn echter ook veel burgers en bedrijven die vinden dat zij
overlast veroorzaken.
Op 6 september 2000, is een notitie van de raadsleden Frankfurther (D66), Van Duijn
(AmsterdamAnders/De Groenen) en het duo-raadslid mevrouw De Mul (AmsterdamAnders/De
Groenen) verschenen (Gemeenteblad 2000, nummer 580) die uitvoerig ingaat op duiven en de
daarbij behorende positieve en negatieve aspecten.
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De nota pleit voor een vermindering van het aantal duiven op een zo diervriendelijk mogelijke
manier met als effect een kleinere, beheersbare en gezondere duivenpopulatie.
Naar aanleiding van deze nota is op 1 november 2001 een conferentie over de
duivenproblematiek gehouden waar de verschillende mogelijkheden zijn besproken om deze
populatie in toom te houden.
Besproken werd het voorbeeld van Aken.
Aken is een van de zes Duitse steden waar naast het aanwijzen van speciale
voederplekken, ook duiventillen zijn ingericht. De speciale voederplekken zijn in de buurt van
de duiventil. In deze duiventillen vinden de duiven voedsel, broed-en verblijfgelegenheid. De
overlast wordt hiermee verminderd van plaatsen waar dit ongewenst is en geconcentreerd bij de
tillen. In sommige Duitse steden is voor het ongecontroleerd voeren van duiven een
boeteregeling ingezet.
Te nemen maatregelen
Het plaatsen van duiventillen (€ 5000 voor het onderhoud: plaatsingkosten ten laste van de
Centrale Stad). Dit voorstel is gehonoreerd in het kader van de begroting 2004.
Via voorlichtingscampagnes zal worden geprobeerd het voeren van de duiven door het publiek
te minimaliseren.
Voortplanting van duiven buiten de tillen om wordt tegengegaan door de eieren
systematisch te verwijderen en te vervangen door gipsen exemplaren.
6. Egels
Egels staan op de lijst van natuurbeschermingswet beschermde dieren. Het is verboden ze te
vangen, te doden of te verstoren. Hun aanwezigheid in parken en grote tuinen kan men
bevorderen door blader – of takkenhopen te laten liggen. Overwinteringkasten worden alleen
geadviseerd in particuliere tuinen met de mogelijkheid van toezicht. De egelopvang wijst er ook
op dat egels wel kunnen zwemmen maar moeite hebben met steile oevers. Men kan egels dan
ook een dienst bewijzen door bij tuinvijvers met steile oevers een schuin plankje te plaatsen,
wat voorkomt dat ze verdrinken. Egels komen echter in de binnenstad alleen bij uitzondering
voor.
7. Vlinders
De aanwezigheid van vlinders is te bevorderen door een minder rigoureuze onkruidbestrijding
en door het aanplanten van bloemdragende heesters, zoals Buddleja’s en Heliotroop. Dit is op
dit moment staand beleid en wordt voortgezet.
8. Artis
Artis is de oudste dierentuin van Nederland en ligt ingeklemd binnen de bebouwing van de
Amsterdamse binnenstad. Het aantal bezoekers bedraagt 1 miljoen bezoekers per jaar.
Door ruimtegebrek is Artis als verblijfsruimte voor dieren zeker niet ideaal te noemen.
Er wordt daarom door de directie gewerkt aan voortgaande uitbreiding van de dierenverblijven,
onder andere op het terrein van de huidige parkeerplaats aan het Entrepotdok. Het Dagelijks
Bestuur gaat er vanuit dat Artis de dieren waarvoor wegens ruimtegebrek geen plaats meer is
met grote zorgvuldigheid elders plaatst.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur is van mening dat bij verdere inrichting van de tuin de leefsituatie van de
dieren en de educatieve functie van Artis de doorslaggevende factoren moeten zijn.
Het Dagelijks Bestuur waardeert de inzet van Artis om door middel van
brainstormsessies met medewerkers, ambtenaren, politici, dierdeskundig, ethici, de
Dierenbescherming Amsterdam en biologen te komen tot een verbetering van de
leefomstandigheden van de te behouden dieren en een stadspark met een hoog educatief niveau
te ontwikkelen waar Amsterdam trots op kan zijn.
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Op het terrein van de huidige parkeerplaats komt conform het programakkoord een
ondergrondse parkeergarage en bovengronds komen dierenverblijven.
Artis zegt in het bezit te zijn van een rampenplan maar wil hier in het kader van de veiligheid
voor mens en dier geen mededeling over doen.
Gezien de toezegging in het programakkoord wordt een structurele subsidie van €
20.000 toegekend. Deze subsidie is primair bedoeld voor maatregelen zoals in deze nota
beschreven.
9. Dierenambulance
De dierenambulance is een instelling die reeds jaren in Amsterdam een heel nuttige functie
vervult. Gewonde dieren worden door de dierenambulance van de straat gehaald en naar
dierenopvangcentra gebracht. Eigenaren kunnen de dierenambulance inschakelen om hun
huisdier naar de dierenarts te brengen. Als een huisdier overleden is kan de dierenambulance het
overleden dier transporteren naar de gewenste bestemming. De dierenambulance is een
instelling die niet meer weg te denken is.
Recentelijk constateerde de VVD stadsdeelraad Centrum dat de dierenambulance
onvoldoende in staat is haar taken optimaal uit te voeren, zo weigert de gemeente nog steeds de
dierenambulance een vergunning voor gebruik van de trambaan in spoedsituaties te geven.
Bovendien hangt de chauffeur die gedwongen wordt even dubbel te parkeren bij de dierenarts,
om snel een huisdier naar binnen te brengen, een boete voor foutparkeren boven het hoofd. Het
is de dierenambulance niet toegestaan net als andere noodhulpdiensten bij spoed gebruik te
maken van straten die afgesloten zijn voor verkeer.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zet zich in om in overleg met de Centrale Stad en de stadsdelen bij spoed
dezelfde rechten voor de dierenambulance te verkrijgen, als voor de andere nood- en
hulpdiensten.
10. Vogels
In de binnenstad wordt de populatie van mussen, koolmezen en gierzwaluwen bevorderd. In
overleg met bewoners en huiseigenaren worden hiertoe voorzieningen getroffen. Het is
eenvoudig om voorzieningen aan te brengen die kunnen dienen als nestgelegenheid voor
gierzwaluwen. Dit kan het stadsdeel toepassen in de eigen bouwwerken, ze kan het opnemen in
de opdracht voor uitbestede werken en bevorderen bij particuliere bouwers. Hiertoe kan bij het
stadsdeel subsidie worden aangevraagd via de Werkgroep Gierzwaluw.
Er leven vele watervogels in de grachten. Specifieke maatregelen moeten worden
getroffen, zoals het inrichten van broedplaatsen die tevens bescherming bieden tegen het
verkeer op het water. Voor watervogels geldt, dat de dienst Binnenwaterbeheer en de dienst
Waterbeheer en Riolering geen wrakken weghalen waar vogels hebben genesteld. Ook worden
autobanden en eventuele andere drijvende voorwerpen waar vogels hebben genesteld niet
verwijderd, behalve als er sprake zou zijn van hinder, gevaar op overlast voor het
scheepvaartverkeer tot nu toe is dit niet voorgekomen.
Op grond van de Flora en Faunawet, waarin het verbod tot kappen en baggeren tijdens
het broedseizoen is geregeld, zou betere controle en handhaving op naleving hiervan moeten
worden uitgeoefend. Dit broedseizoen is geen vast omschreven periode, maar een groot deel van
de problemen tijdens het broedseizoen zou kunnen worden voorkomen met een kapverbod van
maart tot juni. Het beleid dat geen wrakken worden verwijderd waar vogels op nestelen wordt
onverkort voortgezet.
Bij grote projecten is het staand beleid dat in het voorstadium in het programma van
eisen opgenomen wordt dat er nestgelegenheid moet worden gerealiseerd. Helaas wordt dit niet
altijd waargemaakt.
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Te nemen maatregelen
Het stadsdeel stelt als antwoord op de nota van raadslid B.F.C. Frank voor om in navolging van
de succesvolle aanpak van de gierzwaluwnestelvoorzieningen voor mussen een vergelijkbare
aanpak te kiezen. Dat wil zeggen actieve voorlichting om nestkasten, stenen en –dakpannen te
plaatsen en de materiaalkosten te vergoeden. De Werkgroep Gierzwaluw zal zich ook gaan
inzetten voor de mus; (koolmezen worden hierbij ook opgenomen ). Voor zover er in het
centrum nog nieuwbouw plaatsvindt wordt aan de bouweisen toegevoegd dat er nestgelegenheid
wordt gerealiseerd.
Er worden specifieke maatregelen getroffen ter bescherming van de watervogels, zoals
het inrichten van broedplaatsen die tevens bescherming bieden tegen het verkeer op het water.
Dit moet worden uitgewerkt en bij de begroting 2005 zullen zonodig hiertoe voorstellen worden
gedaan.
Tijdens perioden van strenge vorst worden wakken opengehouden.
Het Dagelijks Bestuur zal geen kapvergunningen afgeven voor de periode van maart tot juni.
Om de dood van vogels te voorkomen wordt gestimuleerd dat grote ramen en andere
glazen obstakels worden voorzien van een vogelsticker.
11. Medicijnen met verboden dier- en plantmiddelen
De politie Amsterdam-Amstelland neemt bij tijd en wijle Chinese pillen, poeders en zalfjes in
beslag en samenwerking met inspecteurs van de Algemene Inspectie Dienst (AID). In het
Korpsbericht van 28 januari 2000 wordt melding gemaakt van een controle waarbij ongeveer
1000 verpakkingen in beslag werden genomen. Bestanddelen van beren en tijgers maakten deel
uit van de inhoud van de potjes en doosjes. Het gaat hier om de naleving van de Wet Bedreigde
uitheemse dieren en planten. In 1999 heeft de AID 10.000 verpakkingen in beslag genomen. Er
zijn verscheidene deskundigen bij de politie op dit terrein.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur spreekt de Politie Amsterdam-Amstelland aan in deze te handhaven en
zal deze kwestie in de website opnemen.
12. Kinderboerderijen
Kinderboerderijen hebben een aangename en nuttige functie voor kinderen. Kinderen kunnen
kennis maken met dieren die zij anders niet in levende lijve tegen komen. Voor de dieren is het
niet altijd even prettig, want zij zijn regelmatig het slachtoffer van zinloos geweld. In het
stadsdeel zijn twee kinderboerderijen.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur treedt in overleg met de kinderboerderijen. Doel van het overleg is te
bewerkstelligen dat iedere kinderboerderij een veiligheidsplan heeft. In het veiligheidsplan
worden maatregelen opgenomen met betrekking tot degelijke hokken met goede afsluiting,
maatregelen rond brandveiligheid, ontruiming en bewaking. Onderzocht wordt of het hebben
van een veiligheidsplan/ welzijnsplan verplicht kan worden gesteld.
13. Voorlichting
Wellicht kunnen vele problemen worden voorkomen of tot oplossing gebracht door een goede
voorlichting. Hierbij gaat het zowel over informatie met betrekking tot dierenwelzijn als om de
mogelijkheid om problemen te melden. De Amsterdamse Dierenbescherming heeft met haar
Dierenkwijtlijn en Dierenklachtenlijn hierin een belangrijke functie.
Om het hierboven aangeduide, ambitieuze programma te kunnen realiseren zijn een draagvlak
onder en de medewerking van de bevolking en vooral van de jeugd essentieel. Jarenlang is in
het basisonderwijs intensief campagne gevoerd voor de bescherming van vogels en tegen
uithalen van nesten. De toon zal nu anders, eigentijdser en realistischer moeten zijn. Toch blijft
het nut van zo’n campagne bestaan. Voorlichting en educatie van de jeugd zijn de belangrijkste
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instrumenten om in de stad een klimaat tot stand te brengen waarin dieren en mensen goed
samenleven.
Te nemen maatregelen
Het stadsdeel maakt een website met haar uitgangspunten inzake het dierenwelzijn inclusief
informatie over instanties voor dierenopvang en hun telefoonnummers. Stadsdeelbreed overleg
over een educatief programma in relatie tot dierenwelzijnsbeleid lijkt gewenst. Wellicht kan de
wethouder Centrale Stad hierin een voortrekkersrol nemen
Naast de functie die de Dierenbescherming vervult zal in het stadsdeel Amsterdam-Centrum een
medewerker aanspreekbaar zijn om vragen en klachten over dierenwelzijn te beantwoorden.
Er komt een algemeen plan van voorlichting en educatie om wreedheid tegen dieren te
voorkomen en het respect voor hun aanwezigheid te vergroten.
Scholen die dierenwelzijnprojecten adopteren worden door het Stadsdeel ondersteund.
Op de website van het stadsdeel worden links geplaatst met de Dierenkwijt-en klachtenlijn van
de Dierenbescherming.
Overige probleemgebieden
Op een aantal onderwerpen van dierenwelzijn heeft het stadsdeel slechts beperkte of geen
directe bevoegdheden. Het stadsdeel vraagt de stuurgroep om de ontwikkelingen op deze
onderwerpen te volgen en te bezien of er toch mogelijkheden zijn tot verbetering. Wanneer er
aanleiding is tot bestuurlijke actie informeert de stuurgroep onmiddellijk de portefeuillehouder.
Een aantal van deze probleemgebieden wordt hieronder kort besproken.
Dieren in winkels en op markten
In het algemeen kan worden gesteld dat winkels en markten ongeschikt zijn voor het aanbieden
van levende dieren. In het stadsdeel zijn op dit moment nog enkele dierenwinkels die honden,
katten en/of exotische dieren verkopen. Gezien de vaak onacceptabele huisvesting en
ondeskundige verzorging moet dit veranderen.
Op de Noordermarkt worden helaas nog steeds levende dieren verhandeld en verkocht.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zal de Centrale Stad vragen de verkoop van levende dieren op markten te
stoppen en het fungerend beleid in deze in heroverweging te nemen.
Ongediertebestrijding
Ongedierte komt af op etensresten en ander afval. Veel mensen die etensresten voor dieren op
straat achterlaten bereiken hiermee een ongewenst effect. Ongedierte bestrijding begint dus bij
een goede hygiëne in huis en omgeving. . In de regel wordt ongediertebestrijding uitgevoerd
door de GG&GD en particuliere bedrijven als Rentokil. Zij zijn gebonden in hun
bestrijdingsmiddelen aan wettelijk voorgeschreven middelen (College Toelating Bestrijdings
Middelen)
Te nemen maatregelen
Op de website wordt het belang onderstreept van niet zomaar eten op straat gooien. Als men
vogels wil voeren is het aanteraden bij de Dierenbescherming te informeren wat te voeren
(noten, brood, vis, vettigheid) en hoe..
Bont(winkels)
Het dragen en kopen van bont neemt nog steeds af. Echter, in vele winkels van de binnenstad
worden nog steeds producten waarin bont is verwerkt verkocht. Het gaat hierbij niet alleen om
bont van pelsdieren, maar ook om vachten van honden, katten en overige dieren. De producten
variëren van haarspeldjes tot luxe artikelen als jassen en tassen. Van een aantal producten gaat
de consument er ten onrechte van uit dat hier sprake is van imitatiebont.
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Te nemen maatregelen
In de door het stadsdeel uit te brengen informatiebrochure zal de consument hierover worden
geïnformeerd. Ook de winkels zal worden gevraagd de consument hierover duidelijkheid te
verschaffen.
Dieren in het verkeer
Ook in het centrum van Amsterdam worden dieren aangereden. Zoals helaas nog regelmatig het
geval is met loslopende honden, katten en eenden. Tot nu toe is de Dierenambulance in staat
geweest om nadien hulp te verlenen. De dieren worden in het algemeen bij de dienstdoende
dierenartsen afgeleverd. ‘s Avonds, ’s nachts en tijdens weekenden neemt de Spoedkliniek deze
taak over.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur vraagt de Dierenambulance om een inventarisatie van de plekken die
voor dieren gevaarlijk zijn om suggesties voor mogelijke aanpassingen.
Zwerfdieren en dierenopvang
Amsterdam heeft een wettelijke plicht om dieren die kennelijk geen eigenaar hebben, op te
vangen en in afwachting van de eigenaar twee weken te verzorgen. Deze taak is door de
gemeente overgedragen aan de asielen, die daarvoor een vergoeding ontvangen. De
gemeentelijke vergoedingen voor de opvang van zwerf, zieke en gewonde dieren zijn in een
overeenkomst vastgelegd. Om een aantal redenen zou het een goede zaak zijn als alle honden en
katten zouden worden gechipped. De eigenaar kan snel worden opgespoord en de illegale
handel in honden en katten kan worden aangepakt.
In de Amsterdamse binnentuinen en tussen de woonblokken leven zwerfkatten. In het
algemeen zijn zij in staat om hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. Zij zijn merendeels niet
gesteriliseerd en vindt er dus door de loop der jaren een sterke vermeerdering van de populatie
plaats. Het is dus essentieel de dieren te vangen en te steriliseren, en mits omwonenden daar
geen probleem van maken, terug te plaatsen.
De Stichting Amsterdamse Zwerfkatten heeft deze taak op zich genomen, ze vangt na
melding zwerfkatten en draagt zorg voor sterilisatie.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zal de portefeuillehouder dieren van de Centrale Stad de suggestie doen
om het chippen van alle honden en katten verplicht te stellen.
Restaurants
In te veel restaurants in de Amsterdamse binnenstad wordt de suggestie gewekt dat vissen
gezond en fris in aquaria hun laatste dagen doorbrengen. Nadere beschouwing van deze dieren
toont echter verwondingen en ziekteverschijnselen. Vele dieren zijn tijdens het transport naar de
restaurants al beschadigd en moeten vervolgens nog dagen in benarde leefsituaties doorbrengen
voor ze geconsumeerd worden.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zal in gesprek met de Vereniging Koninklijke Horeca Amsterdam
aandringen op passende maatregelen.
Botulisme
Tijdens warm weer, maar ook in de koudere periodes komt botulisme voor. Deze ziekte
veroorzaakt ernstige verlammingsverschijnselen bij dieren, met name watervogels. Zonder
ingrijpen leidt dit tot de dood voor de dieren. Ook honden die in het water spelen kunnen
besmet raken.
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De dierenambulance en de gemeente hebben een botulismelijn opgezet. Hier kunnen
Amsterdammers meldingen over botulismeslachtoffers doorgeven. Zieke dieren worden door de
Dierenambulance opgehaald en dode dieren door de DWR. De gemeente geeft de
Dierenambulance en de DWR hiervoor een vergoeding. Deze werkwijze zal worden voortgezet.
Te nemen maatregelen
In de door het stadsdeel uit te brengen voorlichtingsbrochure zal aandacht worden besteed aan
botulisme en de hiermee samenhangende verschijnselen. In de brochure worden de relevante
telefoonnummers opgenomen.
Poezenboot
Er is in het stadsdeel één opvang voor katten “de Poezenboot”. In het verleden zijn hier
problemen mee geweest. De Poezenboot voldoet tot nu toe aan de regelgeving.
Te nemen maatregelen
Het Dagelijks Bestuur zal Hondenbrigade en LID vragen de gang van zaken nadrukkelijk in de
gaten te houden.

Financiële vertaling
In deze nota worden op een aantal plaatsen voorstellen gedaan waarvoor inmiddels een
financiële dekking is gegeven.
Indien voorgaande maatregelen aanleiding geven tot extra budgetbehoefte zullen
voorstellen daartoe worden betrokken bij de post-pri afwegingen in het kader van de begroting
2005.
Voorstellen die voor 2004 zijn ingediend en zijn gehonoreerd;
- Aan Artis wordt een structurele subsidie toegekend van € 20.000
- Voor het onderhoud duiventillen wordt een bedrag van € 5000 structureel gereserveerd
- Voor het inrichten van de website en ondersteuning van de dierenasielen wordt
eenmalig
€ 25.000 toegekend.
Tevens zal het Dagelijks Bestuur een aantal medewerkers de gelegenheid geven zich binnen hun
portefeuille met dierenwelzijn bezig te houden. Tot hun werkzaamheden zal ook het
ondersteunen van de Stuurgroep (kunnen) behoren.
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