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1 Inleiding
In een gemeente, stad of dorp, bevinden zich tal van dieren. Door de inwoners worden zeer
uiteenlopende gezelschapsdieren gehouden, zoals honden en katten maar ook exotische vogels of
reptielen. In het buitengebeid en op enkele plaatsen in de bebouwde kom bevinden zich
landbouwhuisdieren zoals varkens en koeien
De grootste groep dieren, ook in stedelijke gemeenten, wordt gevormd door in het wild leven dieren.
Ook in gemeente Brummen komen vele vormen van dierenhouderij en in het wild levende dieren voor.
Door toenemende publicaties in de media over verwaarlozing en mishandeling van dieren is het college
zich gaan bezinnen op de positie van de gemeente Brummen t.a.v. dierenwelzijn. De gemeente heeft,
naar het inzicht van het college een wettelijke, een regisserende en een morele verplichting ten aanzien
van het dierenwelzijn.
In deze kadernotitie worden de beleidskaders aangegeven waarbinnen de gemeente Brummen voor de
komende jaren het dierenwelzijnsbeleid gestalte wil geven. Daarbij wil het college zo veel mogelijk
gebruik maken van de deskundigheid van (lokale) dierenorganisaties, en verenigingen. Zoals u zult lezen
behelst het dierenwelzijnsbeleid een breed scala aan onderwerpen en raakt het vele beleidsterreinen.
Dit gegeven maakt het belangrijk om het dierenwelzijnsbeleid integraal, goed en eenduidig vorm te
geven.
2. Regelgeving met betrekking tot gezelschapsdieren.
2.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
De gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) is een kaderwet, die regels omvat voor de
gezondheid en welzijn van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en exotische dieren.
Op grond van de GWWD heeft de burgemeester een aantal taken bij de preventie en bestrijding van
besmettelijke dierziekten (o.a. afsluiten van gebieden) en met betrekking tot agressieve dieren. In de
GWWD is een algemene zorgplicht voor dieren in nood (artikel 36, lid 3) opgenomen. Dit artikel houdt in
dat iedereen verplicht is om aan gewonde dieren of dieren in nood hulp te bieden. Dit voorzover dit
redelijkerwijs mogelijk en zinvol is. In de praktijk zullen burgers vaak de Dierenambulance bellen.
2.2 Honden en Kattenbesluit.
Het honden en kattenbesluit (HKB) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en is onderdeel van
de GWWD. Het HKB regelt het bedrijfsmatig houden van dieren, bijvoorbeeld een dierenopvang, asiels
en dierenwinkels.
In plaats van het verlenen van een (gemeente)vergunning is er een meldingsplicht aan het bureau
Identificatie en Registratie Honden en Kattenbesluit (I&R-HKB)
2.3 Toezicht en handhaving GWWD.
Toezicht en handhaving vindt plaats door inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming, LID (gezelschapsdieren) en de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, LNV (landbouwhuisdieren en exotische dieren).De AID en
de LID vervullen voor elkaar een achtervang functie als een van de beide geen of onvoldoende capaciteit
heeft of wanneer er behoefte is aan assistentie en ondersteuning.
Om haar taken uit te voeren heeft de LID onder andere districtinspecteurs en inspecteurs bijzondere
opdrachten in dienst. Ook zijn regio-inspecteurs op vrijwillige basis werkzaam. Behalve afhandelen van
meldingen van dierenverwaarlozing en mishandeling voert het LID ook regelmatig routinecontroles en
thema onderzoeken uit om dierenleed aan het licht te brengen. Zij werkt daarbij samen met de AID en de
politie.
Er is ook een Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG) van de Sophia-Vereeniging en Bond tot
bescherming van Honden. In iedere provincie is een inspecteur werkzaam met opsporing- en
controlebevoegdheid Zij treden op bij meldingen van verwaarlozing en mishandeling van
gezelschapsdieren. Daarnaast bestaat hun werk voor een groot deel uit controles van o.a. asielen,
fokkers, pensions en dierenwinkels. Ook verzorgen de inspecteurs nacontroles van geplaatste
asieldieren.
2.4 Gevonden dieren.
Het Burgerlijk Wetboek boek 5 artikel 8 stelt dat een vinder van een dier aangifte moet doen bij de
plaatselijke politie. De gemeente is verplicht een gevonden dier minimaal twee weken te bewaren en te
verzorgen. Gedurende deze periode kan de eigenaar het dier weer ophalen tegen betaling van gemaakte
kosten.
Als het dier niet wordt opgehaald vervalt het dier toe aan de gemeente. De gemeente doet vervolgens
afstand van het dier waarna het asiel voor het dier een nieuwe eigenaar kan zoeken.
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2.5 Destructieverordening.
De destructieverordening regelt de verwijdering van dode dieren uit het openbaar gebied. Het inzamelen
van dode gezelschapsdieren is geregeld via de plaatselijke dierenartsen. Burgers kunnen hier hun dode
gezelschapsdier tegen betaling afgeven.
Doodgereden wild wordt verwijderd door een speciale eenheid van de regionale politie. Dode
landbouwhuisdieren worden door een gespecialiseerd destructiebedrijf (Rendac)opgehaald.
2.5 Algemene Plaatselijke verordening.
In afdeling 4 van de APV van gemeente Brummen zijn een aantal artikelen opgenomen die maatregelen
tegen overlast beschrijven. Het gaat om de volgende artikelen: 2.57 Loslopende honden, 2.58
Verontreiniging door honden en/of paarden, 2.59 Gevaarlijke honden, 2.60 Houden van hinderlijke of
schadelijke dieren, 2.61 Loslopend vee, 2.62 Duiven, 2.63 Bijen.
3. Opvang van gezelschapsdieren
3.1 Opvang van rondzwervende honden en katten.
Opvang van rondzwervende honden en katten is voor gemeenten een wettelijke plicht. In de uitvoering en
via de bestuurlijke lijn is besloten een contract aan te gaan met het dierenasiel in Apeldoorn na sluiting
van dierenasiel de Bronsbergen in Zutphen.
De afspraken die met het asiel zijn gemaakt zijn de volgende;
De gemeente houdt vast aan de wettelijke opvangtermijn van twee weken. Het is in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van de eigenaar om zijn/haar dier zo spoedig mogelijk op te halen.
Twee weken is dan een redelijke termijn.
3.2. Afstandsdieren.
De gemeente stelt zich op het standpunt dat de burger verantwoordelijk is voor zijn huisdier en derhalve
ook voor de kosten als hij afstand wil doen, om welke reden dan ook, van dit dier. Indien de gemeente
standaard de opvangkosten gaat vergoeden bij afstandsdieren verwacht zij een aanzuigende werking.
De gemeente wil wel meewerken aan het samenstellen van een actueel adressenbestand van
organisaties die bemiddelen bij de herplaatsing van afstandsdieren.
3.3 Verwaarlozing van huisdieren.
Een toenemende zorg is het verwaarlozen van gezelschap of landbouwhuisdieren. Hierin heeft gemeente
Brummen geen primaire taak hooguit een doorgeeffunctie. Controle op verwaarlozing van huisdieren
berust bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Algemene Inspectiedienst (AID)
van het Ministerie van LNV. Zij hebben een handhavende taak op dit gebied.
Actiepunten opvang gezelschapsdieren
Actiepunt 1: Gemeente Brummen zal blijven zorgen dat er een overeenkomst is met een plaatselijke of
regionaal dierenasiel voor opvang van zwerfhonden en –katten. Het huidig beschikbare budget van
€ 16.135.- (prijspeil 2007) is daarvoor voldoende.
Actiepunt 2: Gemeente Brummen heeft een doorgeeffunctie bij melding van verwaarlozing van
gezelschapsdieren.
Actiepunt 3: Gemeente zal zorgen dat zij adressen beschikbaar heeft van organisaties die bemiddelen bij
de herplaatsing van afstandsdieren. Onderzocht zal worden welke adressen aan de gemeentelijke
website gelinkt kunnen/moeten worden.
Actiepunt 4: Gemeente zal door geven van voorlichting in samenwerking met de dierenbescherming,
dierenasiels, dierenopvang en dierenweides het aantal zwerf- en afstandsdieren stabiliseren dan wel
verminderen door middel van voorlichting.
4. Overlast van gezelschapsdieren.
In het bestrijden van overlast door huisdieren (blaffende honden, overlast door duiven en bijen etc.) is
een taak voor de gemeente weggelegd. Deze taak is voldoende geregeld in de Algemene Plaatselijke
Verordening APV.
4.1 Agressief gedrag bij honden.
De gemeente is van mening dat zij voldoende maatregelen heeft getroffen om de overlast
inzake het agressief gedrag van honden aan te pakken. De gemeente heeft onvoldoende
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kennis in huis om te beoordelen welke honden al dan niet gemuilkorfd moeten worden. Hier is met name
een taak voor de burgemeester als hoofd van politie weggelegd.
De gemeente zal in haar voorlichting het volgen van gedrag- en gehoorzaamheidscursus voor honden
stimuleren. Zonodig zal hierbij de Dierenbescherming worden ingeschakeld.
4.2 Hinder door dieren:
In de gemeentelijke APV zijn een aantal artikelen die hinder door dieren reguleren. Het gaat daarbij om
het houden van hinderlijke dieren zowel als hinder die veroorzaakt kan worden door verwilderde duiven
(overlast door duivenmest veren etc.) en bijen. Door bijen kan hinder ontstaan wanneer bijvoorbeeld de
vliegroute lager dan twee meter boven maaiveld ligt. Overmatige overlast door bijvoorbeeld verwilderde
duiven in en nabij kerktorens zal door gemeente Brummen worden bestreden door te zorgen dat er geen
roest en nestgelegenheid is op deze locaties. Ontstaat er toch overlast dan zal de gemeente overgaan tot
het humaan wegvangen van deze duiven. De meest diervriendelijke methode om duivenoverlast tegen te
gaan is een gecontroleerd voedselaanbod. Deze methode bestaat uit een aantal maatregelen:
- aanwijzen van speciale voederplekken (duiventillen) op plaatsen waar duiven geen overlast
veroorzaken. Op deze plekken wordt voedsel aangeboden. Bovendien kunnen hier maatregelen
worden genomen om de populatie terug te brengen (wegnemen/vervangen van de eieren);
- goed schoonmaken en en schoonhouden door de Gemeente (geen voedselresten op straat);
- Indien nodig zal in de APV een bepaling worden opgenomen die het voeren van duiven verbiedt.
4.3 Overlast door honden-, katten- en paardenuitwerpselen.
In de APV van gemeente Brummen is geregeld dat de eigenaar of houder van hond en/of paard verplicht
is te zorgen dat zijn of haar hond of paard zich niet ontdoet van uitwerpselen op voetpaden,
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide en andere door het college aangewezen plaatsen. Gebeurd dit
wel dan moeten de uitwerpselen onmiddellijk worden opgeruimd.
Veel mensen ergeren zich aan de uitwerpselen op straat, ze ontsieren het uiterlijk van het openbaar
gebied en kunnen gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Via hondenuitwerpselen die blijven liggen
kan het canine-parvo-virus worden verspreid, dat voor honden dodelijk is. Vooral kinderen en mensen
met minder weerstand kunnen kwetsbaar zijn. Ook de overlast van kattenpoep moet niet worden
onderschat, deze vindt vaak plaats in privé-tuinen. De kattenpoep kan een besmettelijk beestje bevatten,
Toxoplasma, een parasiet die leeft in de darmen van katten. Deze parasiet is gevaarlijk als zwangere
vrouwen deze binnenkrijgen.
Het probleem is oplosbaar als de eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en de uitwerpselen
opruimen. Door de gemeentelijk Bijzonder OpsporingsAmbtenaar (BOA)wordt regelmatig gecontroleerd
op het volgens regels uitlaten van honden. Om te verbaliseren op het overtreden van de APV regel moet
de honden of paardenbezitter “op heterdaad” worden betrapt. Dit is een moeilijke zaak. Het kan al helpen
om in de APV de verplichting op te nemen dat hondenbezitters die hun viervoeter uitlaten een adequaat
opruimmiddel bij zich moeten hebben. Een adequaat opruimiddel kan zijn een plastic zakje of schepje.
Een hand is geen adequaat opruimmiddel.
Actiepunten ter voorkoming en bestrijding van overlast van huisdieren.
Actiepunt 5: Gemeente Brummen zorgt ervoor dat overlast door huisdieren geregeld in de APV wanneer
nodig ook wordt gehandhaafd.
Actiepunt 6: Gemeente zal het volgen van gedrag- en gehoorzaamheidcursussen voor honden stimuleren
door middel van voorlichting.
Actiepunt 7: In de APV opnemen dat hondenbezitters tijdens het uitlaten van hun hond een adequaat
opruimmiddel bij zich moeten dragen.
Actiepunt 8: Gemeente zal overlast door verwilderde duiven in het openbaar gebied voorkomen door het
nemen van diervriendelijke maatregelen zoals omschreven in punt 4.2.
5. Gebruik van dieren voor vermaak en dierhandel.
5.1 Evenementen met dieren.
De evenementen met dieren die in gemeente Brummen plaatsvinden zijn onder andere (besloten)
tentoonstellingen van verenigingen van liefhebbers van bepaalde diersoorten. Ook wordt op enkele
plaatsen de hondensport beoefend. In het verleden is geen sprake geweest van knelpunten. Bij deze
evenementen gelden de landelijke regels van de Gezondheids-en Welzijnswet (GWWD) en zijn landelijke
inspectiediensten verantwoordelijk voor het toezicht. Deze inspectiediensten hebben de benodigde
kennis en deskundigheid.
De huidige regels in de GWWD en de APV bieden voldoende instrumenten om dierenmishandeling en
een minder respectvolle behandeling van dieren tegen te gaan. De GWWD is rechtstreeks van kracht bij
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lokale evenementen. In de APV van de gemeente Brummen is in artikel 2.25 een regeling opgenomen
inzake evenementen. De gemeente kan op basis van dit artikel een vergunning weigeren wanneer er
sprake is van dierenmishandeling of weinig respectvolle behandeling van dieren (zedelijkheidsmotief).
De meerwaarde van een aparte regeling voor het “tonen van dieren” is gering, gelet op de landelijke
regelgeving. Gelet op het feit dat er voldoende instrumenten zijn via landelijke wetgeving zal in gemeente
Brummen geen nadere regelgeving via de APV worden ingevoerd.
Wel zal de afdeling Ruimte, eenheid Vergunningen vanaf 1 januari 2008 alle evenementen met dieren
waarvoor vergunning wordt verleend, melden aan de Landelijke Inspectie van de Dierenbescherming. De
LID kan dan controleren en zonodig strafrechtelijk optreden.
5.2 Handel met dieren.
Gemeente Brummen staat kritisch ten opzichte van handel met dieren. Zij vindt dat hierbij de ethische
regels van omgang met dieren in acht genomen moet worden. Niet gereguleerde handel zal zij
ontmoedigen en er zal kritisch worden omgegaan met het afgeven van vergunningen van diermarkten
etc. Vergunningen die hiervoor worden afgeven zullen worden doorgegeven aan de Landelijke
inspectiedienst (zie ook artikel 5.1).
5.4 Dieren als symbool.
In sommige kringen is het gebruikelijk dieren als symbool te gebruiken. Als voorbeeld kan genoemd
worden het loslaten van witte duiven ten gunste van vrede of bij trouwerijen. Gebruik van dieren als
symbool zal door de gemeente worden ontraden. Gemeente zal dit door middel van voorlichting
ontmoedigen.
5.3 Circussen
De landelijke wetgever staat het organiseren van circussen toe. Zolang de landelijke wetgever het
organiseren van circussen toestaat, is een gemeentelijk verbod in strijd met de Gezondheids- en
welzijnswet voor dieren. Controle vindt plaats door de Landelijke Inspectiediensten, zij hebben de
deskundigheid. Aanvullende eisen stellen vanuit de gemeente vinden wij niet wenselijk. De gemeente
heeft daarvoor geen deskundigheid en circussen reizen langs verschillende plaatsen. Een gemeente kan
wel het aantal circussen binnen haar
gemeentegrenzen beperken. Gelet op het geringe aantal circus optredens dat in gemeente Brummen
gehouden wordt, zijn wij niet voornemens dit aantal verder te beperken Ook de afgifte van vergunningen
voor circussen wordt vanaf 2008 gemeld bij de Landelijke Inspectie Dierenbescherming.
Actiepunten gebruik van dieren voor vermaak.
Actiepunt 9: Vanaf 1 januari 2008 worden alle evenementen met en markten van dieren waarvoor door de
gemeente vergunning wordt verleend, gemeld bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
6. Kinderboerderijen.
Initiatieven tot oprichten hertenkampen en kinderboerderijen worden door de gemeente niet genomen.
Wel wordt een financiële ondersteuning gegeven aan de dierenweide in park het Goor in het dorp
Brummen. Dit omdat deze dierenweide indertijd door gemeente Brummen werd beheerd en
onderhouden. Sinds 1994 is het beheer en onderhoud over gedragen aan een particulier. Contractueel is
vastgelegd dat de gemeente de eerdere kosten voor voer en kosten dierenarts geïndexeerd vergoed. Het
park blijft eigendom van gemeente Brummen. Gemeente heeft geen bemoeienis met dierenweide KIBOE
in Eerbeek. Zij heeft hiervoor enkel de grond beschikbaar gesteld en de plek als zodanig bestemd.
Kinderboerderijen moeten voldoen aan wet- en regelgeving, deze bevat voldoende waarborgen voor een
goede zorg van de dieren. De Stichting Kinderboerderijen Nederland heeft een checklist ontwikkeld om te
toetsen of een kinderboerderij voldoet aan deze eisen. Voor de gemeente Brummen is uitgangspunt van
beleid dat de kinderboerderijen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, zoals vertaald In de
checklist van de Stichting Kinderboerderijen.
De Dierenbescherming beveelt voor kinderboerderijen de volgende extra voorwaarden aan:
- Dieren in kinderboerderijen moeten worden gehouden in een omgeving waarbij zij zo goed mogelijk
in hun natuurlijke leefmilieu kunnen vertoeven en daardoor hun soorteigen gedrag kunnen
uitoefenen.
- Alleen diersoorten en individuele dieren die daarvoor geschikt zijn mogen worden gehouden.
- Er moet voldoende ruimte zijn, aangepast aan het aantal, de grootte en de behoefte van de aanwezig
dieren.
- Inrichting en aanplanting moeten verband houden met de te houden dieren en zodanig worden
gekozen dat het dier zich desgewenst kan onttrekken aan de aandacht van de bezoekers.
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Op contact tussen mens en dier wordt toezicht gehouden. Op tijden dat er niemand aanwezig is,
dient er bewaking te zijn door middel van camera’s en een alarmsysteem.
De verzorging zal plaatsvinden door een deskundige. De beheerder dient gediplomeerd
en vakbekwaam te zijn. (b.v. opleiding HBO of MBO dierverzorging)
De beheerder van een zorg- of kinderboerderij moet tijdens de openingsuren aanwezig zijn.
Afspraken over de verzorging van en omgang met de dieren dienen in een protocol schriftelijk
vastgelegd te worden.
Dieren moeten goed gezond zijn en regelmatig door een dierenarts gecontroleerd worden.
Overpopulatie dient te worden voorkomen, er worden geen overschotten gefokt en er is geen bewust
fok voor de verkoop.
De levende dieren worden niet verkocht aan de intensieve veehouderij.
Op de kinderboerderij wordt aandacht geschonken aan educatie over (betere) omgang met dieren en
(meer) respect voor dieren.

7. Gewonde, dode en rondzwervende gezelschapsdieren.
7.1 Dierenambulance.
Het vervoer van een gevonden dier is niet in de wet geregeld. Gemeente Brummen verstrekt geen
vergoeding aan de stichting Dierenambulance voor het vervoeren van gewonde en dode dieren. Bij
melding van gewonde, dode of rondzwervende gezelschapsdieren dieren wordt de dierenambulance wel
ingeschakeld door gemeente Brummen.
7.2 Dode gezelschapsdieren.
Dode gezelschapsdieren kunnen door de eigenaar, tegen vergoeding van kosten, worden afgegeven bij
de plaatselijke dierenartsen. Zij zorgen voor afvoer naar een destructiebedrijf. Uiteraard kan een eigenaar
kiezen voor het laten cremeren van een huisdier.
Een eigenaar kan navraag doen naar een vermiste kat of hond. Herkenning is alleen mogelijk wanneer
het dier voorzien is van duidelijke uiterlijke kenmerken of van een identificatiechip. Voor opsporing van
zoekgeraakte huisdieren is het chippen een betrouwbare mogelijkheid van herkenning. De
Dierenambulance heeft mogelijkheden tot herkenning. Huisdieren welke slachtoffer zijn geworden van het
verkeer zullen worden doorgegeven aan de Dierenambulance. Zij zorgen voor verwijdering en
identificatie wanneer mogelijk. Gemeente verwijst vragen over vermiste huisdieren door naar de
Dierenbescherming.
Kosten voor dode gezelschapsdieren waarvan geen eigenaar bekend is (verkeerslachtoffers) komen voor
rekening van de gemeente. Op de begrotingpost 6.5.00.02 is hiervoor € 68 beschikbaar. Al enkele jaren
wordt deze post overschreden. Voorstel is om deze post op te hogen naar € 250,- op jaarbasis.
7.3 Rondzwervende gezelschapdieren.
De Dierenambulance zal worden ingeschakeld bij kennelijk rondzwervende gezelschapsdieren (honden
en katten). De Dierenambulance kan dergelijke dieren vangen en terug bezorgen bij de eigenaar indien
deze bekend is of zich meld of bij een nieuwe eigenaar. Zwerfkatten waarvan de eigenaar niet is op te
sporen zullen worden gesteriliseerd teneinde grotere overlast te voorkomen. Gemeente gaat hierover in
overleg met de Dierenbescherming om te komen tot een plan van aanpak en verdeling van kosten (in
Brummen + €1000,- per jaar, bekostiging tot nog toe door de DB).
Actiepunten gewonde en dode gezelschapsdieren.
Actiepunt 10: Gemeente Brummen zal een donatie verstrekken aan de stichting Dierenambulance en de
dierenambulance ook daadwerkelijk structureel inzetten bij verwijderen van dode huisdieren en bij
overlast van rondzwervende huisdieren Zwerfkatten waarvan de eigenaar niet is op te sporen zullen
worden gesteriliseerd teneinde grotere overlast te voorkomen. Gemeente gaat hierover in overleg met de
Dierenbescherming om te komen tot een plan van aanpak en verdeling van kosten.
Actiepunt 11: Het budget afvoer dode gezelschapsdieren (verkeersslachtoffers) zal worden verhoogd
naar € 250,Actiepunt 12: Gemeente Brummen zal in voorlichtende zin aandacht besteden aan de voordelen van het
voorzien van een herkenningschip van Honden en Katten
8. Opvang van rondzwervende landbouwhuisdieren.
Incidenteel komt het voor dat uitgebroken landbouwhuisdieren op de openbare weg lopen. Voor de
opvang van landbouwhuisdieren waarvan geen eigenaar bekent is, is in gemeente Brummen niets
officieel geregeld. Om toch deze dieren op te kunnen vangen zou het goed zijn met een enkele agrariër
afspraken te maken over beschikbaar hebben van een plek die kan dienen als een z.g. schutstal.
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Actiepunt rondzwervende landbouwhuisdieren.
Actiepunt 13: Gemeente Brummen zal pogen met een enkele agrariër afspraken te maken over het
beschikbaar stellen van een z.g. schutstal voorziening.
9. In de vrije natuur levende dieren.
9.1 Regelgeving in de natuur levende dieren.
De Flora en Faunawet en de Natuurbeschermingswet richten zich op de bescherming van soorten
planten en dieren. De Flora en Faunawet gaat uit van een nee, tenzij benadering: in principe zijn alle
schadelijke handelingen ten aanzien van beschermde planten en dieren verboden. De Flora en Faunawet
kent een zorgplichtbepaling, iedereen neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en
hun leefomgeving. Het welzijn mag niet onnodig worden aangetast en men mag dieren niet onnodig laten
lijden.
De Natuurbeschermingswet beschermt de leefgebieden van dieren. In deze notitie beperken wij ons tot
de relevante regels inzake de bescherming van dieren, overlast door dieren en, gewonde/dode dieren. In
deze notitie is niet ingegaan op de betekenis van de Flora en Faunawet bij bestemmingsplannen,
projecten etc.
9.2 Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen.
Gemeente Brummen staat positief tegenover verkeersmaatregelen die verkeersslachtoffers onder in het
wild voorkomende diersoorten helpt voorkomen. Zij pleegt hierover overleg met
natuurbeschermingsorganisaties en wildbeheereenheden. Op diverse plaatsen zijn in het kader van de
Ruilverkaveling Brummen - Voorst tunnels onder het wegdek gelegd voor passage van amfibieën etc.
Deze tunnels zullen door gemeente Brummen worden onderhouden. In het kader van de te realiseren
Ecologische hoofdstructuren en de z.g. Gelderse Poorten zal de gemeente waar nodig en mogelijk
medewerking verlenen bij het aanleggen van wildbeschermende verkeersmaatregelen.
9.3 Gewonde en dode in het wild voorkomende dieren.
De opvang van gewonde dieren is gebaseerd op de algemene zorgplicht uit de Flora en Faunawet. Het is
geen specifieke gemeentelijke taak, maar de zorgplicht geldt voor een ieder die een gewond dier vindt.
Nieuw in onze gemeente is dat men voor en dood of gewond dier het centrale nummer van de politie kan
bellen. Daar wordt ervoor gezorgd dat een jachtopziener met bevoegdheid zich ontfermd over het
gewonde of dode dier. Gemeente betaald daarvoor € 50.- per handeling. Per jaar komt dit neer op
ongeveer € 2.100,- (excl BTW).
9.4 Overlast door in de vrije natuur levende dieren.
Gemeente Brummen heeft geen beleid van bestrijding van overlast door dieren in de vrije natuur met
uitzondering van overlast door roeken. Voor het bestrijden van de overlast door roeken in dicht bebouwde
omgeving is een roeken beschermingplan opgesteld en goedgekeurd door de provincie. Daarnaast wordt
incidenteel iets gedaan aan het opheffen van overlast door verwilderde postduiven en wilde konijnen op
begraafplaatsen en sportvelden. Wanneer nodig wordt hiervoor op ad hoc basis vergunning gevraagd bij
de provincie. De gevangen duiven en konijnen worden afgevoerd naar een daarvoor ingericht bedrijf.
Overlast van steenmarters neemt met name de in Achterhoek toe. Op dit moment komt overlast niet of
nauwelijks voor in gemeente Brummen. In de toekomst zullen we inspelen op overlast situaties waar
nodig.
9.5 Bestrijding van ongedierte.
De overheid (dus ook de gemeente) heeft een ongedierte bestrijdingsplicht wanneer er sprake is van
gezondheidsbedreigende overlast. Dit gold tot nog toe alleen voor bestrijding van ratten. Echter door
klimaatverandering neemt overlast van min of meer exotisch ongedierte toe. Als voorbeeld kan genoemd
worden de eikenprocessierups. Deze rups veroorzaakt overlast doordat ze zogenaamde brandharen
loslaat. Gemeente Brummen bestrijdt deze rups op plekken in het openbaar gebied waar ze overlast
(kunnen) geven.
9.6 Jacht.
Gemeente Brummen staat afwijzend tegenover plezierjacht. Regelerende jacht op overmatig aanwezige
diersoorten en op dieren die schade aanrichtten kan haar goedkeuring wegdragen mits dit op een
diervriendelijke manier wordt uitgevoerd.
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9.7 Hengelsport.
Hengelsport wordt in Nederland beoefend door vele liefhebbers van jong tot oud. Om te mogen vissen
heeft men een visvergunning nodig en veelal moet men lid zijn van een visvereniging. De visverenigingen
zijn landelijk georganiseerd. Elke visvereniging heeft controleurs aangewezen die controleren op
vergunningen maar vooral een voorlichtende taak hebben ondersteund door de landelijke organisatie. De
in gemeente Brummen zetelende visverenigingen geven regelmatig voorlichting en visles aan met name
de wat jongere jeugd. Gemeente zal deze voorlichtende taak stimuleren en waar mogelijk ondersteunen.
Actiepunten in de vrije natuur levende dieren.
Actiepunt 14: Gemeente zal wanneer mogelijk en nodig medewerking verlenen aan de realisatie van
wildbeschermende verkeersmaatregelen.
Actiepunt 15: Gemeente zal afvoer en verzorging van gewonde en dode in het wild voorkomende dieren
regelen via de door de politie Noord en Oost Gelderland ingerichte maatregelen. Hiervoor is € 2.100,structureel opgenomen.
Actiepunt 16: Gemeente Brummen beperkt het bestrijden van ongedierte tot haar wettelijke taak.
Voorlopig worden op kosten van de gemeente alleen ratten bestreden worden en in het openbaar gebied
de eikenprocessierups voor zover ze overlast veroorzaken.
Actiepunt 17: Gemeente Brummen zal plezierjacht afwijzen en regulerende jacht onder voorwaarden
goedkeuren.
Actiepunt 18: Gemeente Brummen zal de in haar gemeente zetelende visverenigingen stimuleren in het
geven van visles aan de jeugd en de voorlichtende taak en waar mogelijk ondersteunen.

10 Actiepunten op een rij.
Actiepunten opvang gezelschapsdieren
Actiepunt 1: Gemeente Brummen zal blijven zorgen dat er een overeenkomst is met een plaatselijke of
regionaal dierenasiel voor opvang van zwerfhonden en –katten. Het huidig beschikbare budget van
€ 16.135.- (prijspeil 2007) is daarvoor voldoende.
Actiepunt 2: Gemeente Brummen heeft een doorgeeffunctie bij melding van verwaarlozing van
gezelschapsdieren.
Actiepunt 3: Gemeente zal zorgen dat zij adressen beschikbaar heeft van organisaties die bemiddelen bij
de herplaatsing van afstandsdieren. Onderzocht zal worden welke adressen aan de gemeentelijke
website gelinkt kunnen/moeten worden.
Actiepunt 4: Gemeente zal door geven van voorlichting in samenwerking met de dierenbescherming,
dierenasiels, dierenopvang en dierenweides het aantal zwerf- en afstandsdieren stabiliseren dan wel
verminderen door middel van voorlichting.
Actiepunten ter voorkoming en bestrijding van overlast van huisdieren.
Actiepunt 5: Gemeente Brummen zorgt ervoor dat overlast door huisdieren geregeld in de APV wanneer
nodig ook wordt gehandhaafd.
Actiepunt 6: Gemeente zal het volgen van gedrags- en gehoorzaamheidcursussen voor honden
stimuleren door middel van voorlichting.
Actiepunt 7: In de APV opnemen dat hondenbezitters tijdens het uitlaten van hun hond een adequaat
opruimmiddel bij zich moeten dragen.
Actiepunt 8: Gemeente zal overlast door verwilderde duiven in het openbaar gebied voorkomen door het
nemen van diervriendelijke maatregelen zoals omschreven in punt 4.2.
Actiepunten gebruik van dieren voor vermaak.
Actiepunt 9: Vanaf 1 januari 2008 worden alle evenementen met en markten van dieren waarvoor door de
gemeente vergunning wordt verleend, gemeld bij de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Actiepunten gewonde en dode gezelschapsdieren.
Actiepunt 10: Gemeente Brummen zal een donatie verstrekken aan de stichting Dierenambulance en de
dierenambulance ook daadwerkelijk structureel inzetten bij verwijderen van dode huisdieren en bij
overlast van rondzwervende huisdieren. Zwerfkatten waarvan de eigenaar niet is op te sporen zullen
worden gesteriliseerd teneinde grotere overlast te voorkomen. Gemeente gaat hierover in overleg met de
Dierenbescherming om te komen tot een plan van aanpak en verdeling van kosten.
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Actiepunt 11: Het budget afvoer dode gezelschapsdieren (verkeersslachtoffers) zal worden verhoogd
naar € 250,Actiepunt 12: Gemeente Brummen zal in voorlichtende zin aandacht besteden aan de voordelen van het
voorzien van een herkenningschip van Honden en Katten

Actiepunt rondzwervende landbouwhuisdieren.
Actiepunt 13: Gemeente Brummen zal pogen met een enkele agrariër afspraken te maken over het
beschikbaar stellen van een z.g. schutstal voorziening.
Actiepunten in de vrije natuur levende dieren.
Actiepunt 14: Gemeente zal wanneer mogelijk en nodig medewerking verlenen aan de realisatie van
wildbeschermende verkeersmaatregelen.
Actiepunt 15: Gemeente zal afvoer en verzorging van gewonde en dode in het wild voorkomende dieren
regelen via de door de politie Noord en Oost Gelderland ingerichte maatregelen. Hiervoor is € 2.100,structureel op de begroting opgenomen.
Actiepunt 16: Gemeente Brummen beperkt het bestrijden van ongedierte tot haar wettelijke taak.
Voorlopig worden op kosten van de gemeente alleen ratten bestreden worden en in het openbaar gebied
de eikenprocessierups voor zover ze overlast veroorzaken.
Actiepunt 17: Gemeente Brummen zal plezierjacht afwijzen en regulerende jacht onder voorwaarden
goedkeuren.
Actiepunt 18: Gemeente Brummen zal de in haar gemeente zetelende visverenigingen stimuleren in het
geven van visles aan de jeugd en de voorlichtende taak en waar mogelijk ondersteunen.
11 Bijlagen.
Bureau I&R-HKB
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het Bureau I&R-HKB opdracht
gegeven de registratie uit te voeren van bedrijven die aan de bepalingen van het HKB moeten
voldoen. Het Bureau I&R-HKB is ondergebracht bij de Stichting Gezondheidsdienst voor
Dieren in Deventer. Na aanmelding registreert het Bureau I&R-HKB de inrichting en verstrekt
het hieraan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De registratie van de inrichting kan worden
gezien als een permanente vergunning. Op grond van het oude HKB'81 moesten alle
bedrijfsmatige houders van honden en katten beschikken over een vergunning, verleend door
de gemeente. Deze vergunning in het kader van het HKB’81, die ook wel wordt omschreven
als ‘welzijnsvergunning’, werd voor drie jaar verleend. Met de inwerkingtreding van het nieuwe
HKB vervalt het vergunningensysteem van de gemeente. In plaats van de
gemeentevergunning komt de meldingsplicht naar het Bureau I&R-HKB. Alle bedrijfsmatige
houders van honden en katten moeten zich aanmelden bij het Bureau I&R-HKB. De gegevens
op het aanmeldingsformulier worden opgeslagen in een centraal register van het Bureau I&RHKB.
Bij de registratie wordt aan de inrichting een uniek bedrijfsnummer (UBN) toegekend.
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