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Hier in deze harde wereld,
vol ellende en verdriet,
ben je vaak onzeker,
en vertrouw je je vrienden niet.
Wat is dan mooier in je korte bestaan,
om met dieren als vrienden door het leven te gaan.
Je kunt ze voor eeuwig vertrouwen,
ze geven vreugde en plezier,
en hun liefde zul je nooit berouwen,
daarom hou ik van het dier!
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INLEIDING
Wat is dierenwelzijn? Een goed welzijn begint met een goede gezondheid. Maar met fysieke
gezondheid alleen komt het dierenwelzijn onvoldoende tot zijn recht. Een goed dierenwelzijn
omvat zowel het fysieke als niet-fysieke welzijn van dieren.
Overheidsinstanties en instanties die zich met dierenwelzijn bezighouden nemen allen de
standaard formuleringen van de commissie Brambell als uitgangspunt om dierenwelzijn te
formuleren. Het rapport of de nota van de commissie Brambell zijn niet meer op de gebruikelijke
wijze opvraagbaar zodat we dit niet op waarde kunnen inschatten.
Door de commissie Brambell (1965) zijn een vijftal vrijheden voor dieren geformuleerd. Deze lijst
luidt als volgt:
Dieren zijn vrij:
• van dorst, honger en onjuiste voeding;
• van fysiek en fysiologisch ongerief;
• van pijn, verwondingen en ziektes;
• van angst en chronische stress;
• om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen;
Deze vrijheden kunnen als basis gebruikt worden om het algemeen beleid op het terrein van
dierenwelzijn vorm te geven.
Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen na aan het hart ligt, ook in de gemeente Brunssum.
In onze gemeente bevinden zich tal van dieren. Door de inwoners worden zeer uiteenlopende
gezelschapsdieren gehouden. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde
kom bevinden zich landbouw(huis)dieren. De grootste groep dieren wordt echter gevormd door in
het wild levende dieren.
Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het
gemakkelijker om contacten met de medemens te leggen.
Maar dieren hebben ook een eigen waarde, een innerlijke waarde, die onafhankelijk is van hun
nut, noodzaak (of schade) voor de mens. Het welzijn van dieren in onze gemeente is dan ook in
de ogen van de gemeenteraad een zaak van algemeen belang.
In deze nota wordt zo concreet mogelijk aangegeven op welke gebieden het wenselijk is dat de
gemeente Brunssum nader beleid gaat ontwikkelen om het welzijn van de dieren in onze
gemeente te waarborgen. Daarnaast worden ook de zaken vermeld die al vastgelegd zijn in
reeds bestaande wet- en regelgeving en beleidsvoering. Hierdoor wordt een zo compleet
mogelijk beeld gerealiseerd van het totale beleid aangaande dierenwelzijn in de gemeente
Brunssum met de nadruk op hetgeen beter zou kunnen en/of anders zou moeten.

LEESWIJZER
Deze nota is in een eerste concept verspreid onder Dierenbelangen, Kinderboerderij,
Dierentehuis Mijnstreek en de Dierenbescherming Regio Limburg. De reacties van deze
instellingen zijn onverkort opgenomen in de bijlagen. Waar mogelijk is getracht om deze reacties
in de tekst te verwerken. De bijlagen geven aldus de reactie weer op het eerste concept van
deze nota. Het nu voorliggende exemplaar is met gebruikmaken van deze reacties aangevuld en
op sommige plaatsen bijgesteld.
In de opeenvolgende paragrafen worden de thema’s behandeld. Aan het einde, onderaan de
paragrafen, staan schuin gedrukt aanbevelingen.
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WETTELIJK EN BESTUURLIJK KADER
Het belangrijkste landelijk wettelijk kader van het dierenwelzijn zijn de Gezondheids- en
Welzijnswet voor Dieren (GWwD) die in 1992 in werking is getreden, en de Flora- en Faunawet.
De GWwD gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Dat houdt in dat
dieren met respect behandeld moeten worden en dat dieren niet nodeloos in hun welzijn mogen
worden benadeeld. Deze wet heeft tot uitgangspunt dat het verboden is dieren onnodig pijn te
doen, letsel te veroorzaken, de gezondheid of het welzijn te beschadigen en dieren de nodige
zorg te onthouden, te doden of een dier als prijs, gift of beloning uit te reiken.
De Flora- en faunawet is in 2002 in werking getreden. Deze wet biedt samen met de
Natuurbeschermingswet 1998 het belangrijkste wettelijke kader voor de bescherming van in het
wild levende dieren.
Naast deze twee kaderstellende voorschriften is er nog een aantal overkoepelende wetten en
regelgevingen van kracht die (indirect) ook bescherming bieden aan dieren. Hieronder valt de
Europese regelgeving; De Vogelrichtlijn (bescherming en beheer van alle op het grondgebied
van de Europese Unie in het wild levende broed- en trekvogels en hun habitat) en de
Habitatrichtlijn (ten behoeve van het in stand houden van voor de EU van belang zijnde dierenen plantensoorten en hun habitat).
Op nationaal niveau zijn er de Flora en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en het
vastgelegde Nationaal Ruimtelijk beleid (te denken valt aan het aanwijzen van de ecologische
hoofdstructuur en ‘Groene’ buffers).

De uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten zoals vogelpest, mond- en klauwzeer en
varkenspest hebben duidelijk gemaakt dat het preventief ruimen van alle dieren in een gebied
rond een besmet bedrijf ingrijpende gevolgen heeft, zowel sociale, psychische als economische.
De raad voor Dierenaangelegenheden heeft in februari 2004 het advies “Dierziektebeleid met
draagvlak”aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het advies
geeft aan hoe het beleid meer rekening kan houden met maatschappelijke waarden en belangen.
Door de uitbraak van vogelpest in Zuidoost Azië is dit onderwerp buitengewoon actueel. Hoe
moet de bestrijding en het maatschappelijke draagvlak er daarvoor uitzien. De overheid kan het
grootschalig ruimen sterk terugbrengen door bij een uitbraak dieren te vaccineren.
De inzet van het kabinet om het non-vaccinatiebeleid van de EU aan te passen wordt
onderschreven door de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor
Dierenaangelegenheden.
Daarnaast zijn er wettelijke regelingen op rijks- en provinciaal niveau die eveneens van invloed
kunnen zijn op het dierenwelzijn. Een ander voorbeeld hiervoor is artikel 1 van de Brandweerwet
1985 waarin is vastgelegd dat de gemeente bij uitvoering door de brandweer de zorg heeft voor
het redden van mens en dier bij brand en ongevalsituaties. Naast de brandweerwet is ook de
Wet Rampen en Zware Ongevallen van belang voor dierenwelzijn.
U vindt een beknopt overzicht van al deze wet- en regelgeving als bijlage 2, toegevoegd bij deze
nota.
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Naast burgers, bedrijven en Rijksoverheid heeft ook de plaatselijke overheid, de gemeente,
verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn.
Waar de rol van de Rijksoverheid vooral ligt in wetgeving, ligt die van de gemeente meer in de
voorwaarde scheppende sfeer. Zij kan ervoor zorgen dat de burger de weg kan vinden op het
gebied van dierenwelzijn (informatievoorziening), en dat ondersteunende organisaties goed
kunnen functioneren (ondersteuning regionale asielen, dierenambulance en andere
dierenwelzijnsorganisaties).
Het algemeen gemeentelijk bestuurlijk kader hiervoor is onder meer de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV Artikel 2.4.14 t/m 2.4.18, 4.4.2 lid 4 en 4.4.4). Deze is vooral gericht op het
handhaven van de openbare orde maar ook hierin zijn nu al bepalingen opgenomen die
bescherming van dieren ten doel hebben.
Verder kan de gemeente ervoor zorgen dat alle beleidsvoornemens van de gemeente intern
getoetst kunnen worden op hun dierenwelzijnsaspecten. Deze nota zal hiervoor een handreiking
bieden.
Tenslotte wordt met deze nota een aanscherping beoogd van het bestuurlijk kader, daar waar
dierenwelzijn aan de orde is.
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Links naar wetteksten:
APV
http://172.19.6.9/dsc?c=getobject&s=obj&!sessionid=1AD5FEo9vhsYlyp3M0aGBFh@OqKEX@l
WdtD8XH5!f8xK1jmb5WBNDacGa19bs1Wz&objectid=1001&!dsname=BrunssumIntern
Brandweerwet
http://www.st-ab.nl/wetten/0052_Brandweerwet_1985.htm
Flora- en Faunawet
http://www.st-ab.nl/wetten/0087_Flora-_en_faunawet.htm
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
http://www.st-ab.nl/wetten/0095_Gezondheids-_en_welzijnswet_voor_dieren_Gwwd.htm
Jachtbesluit
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=28239002/session=020194361672667/action=javascript-result/javascript=yes
Jachtwet
http://www.st-ab.nl/wetten/0158_Jachtwet.htm
Natuurbeschermingswet
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=27835002/session=022362681442848/action=javascript-result/javascript=yes
Visserijwet
http://www.st-ab.nl/wetten/0343_Visserijwet_1963.htm
Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000)
http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/sessioned/browsercheck/continuation=28783002/session=020324635135279/action=javascript-result/javascript=yes
Wet Wapens en Munitie
http://www.st-ab.nl/wetten/0980_Wet_wapens_en_munitie_Wwm.htm
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DE PROBLEEMGEBIEDEN EN DE GEWENSTE MAATREGELEN IN KAART

1. Verwaarlozing en/of mishandeling van dieren
Dierenmishandeling en –verwaarlozing komen helaas vaker voor dan gedacht. Daarbij is lang
niet altijd sprake van kwade opzet.
De gemeente heeft zelf geen eigen meldpunt voor dierenmishandeling en –verwaarlozing.
Om het melden van dierenmishandeling en –verwaarlozing makkelijker te maken, heeft de
Dierenbescherming één meldnummer voor heel Nederland gerealiseerd (0900 – 2021210.)
Voor Limburg heeft de Dierenbescherming haar domicilie in Sittard (0900 – 7009000).
Ook is er een Hulpcentrum voor Wilde Dieren Dierenopvang Dierenbescherming in Sittard
gevestigd (0900 – 4040406.)
Het is belangrijk dat de overheid kan optreden bij geconstateerde overtredingen en misstanden
op dierenwelzijnsgebied. De gemeente zou in die gevallen bestuursdwang moeten kunnen
uitoefenen om de rechtmatige toestand te herstellen. Op een goede manier bestuursdwang
uitoefenen kan enkel indien de gemeente Brunssum ten aanzien van dit thema nadere
regelgeving kan en mag opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als dit niet
mogelijk is kan de gemeente zich laten bijstaan door de Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming. Deze maakt deel uit van de Dierenbescherming en kan middels een netwerk
van plaatselijke en regionale inspecteurs optreden tegen mishandeling en verwaarlozing van
dieren.
Aanbeveling
1. Laten uitzoeken of nadere regelgeving ten aanzien van verwaarlozing en of mishandeling
vandieren mogelijk op te nemen is in de Algemene Plaatselijke Verordening.
2. De gemeente een actievere rol laten spelen door burgers te attenderen op het meldpunt
van de Dierenbescherming. De medewerkers van de gemeente en de politie attent
maken op dierenmishandeling en –verwaarlozing. In noodgevallen moet de politie goed
inzetbaar zijn. 3. Op de website van de gemeente specifiek aandacht aan het
meldnummer besteden.
3. Binnen de gemeente Brunssum is een wethouder die dierenwelzijn in zijn portefeuille
heeft benoemd. Geadviseerd wordt om naast een wethouder ook een contactambtenaar
voor alle zaken die met dieren samenhangen aan te wijzen. Op de gemeentelijke website
kan de portefeuilleverdeling gepubliceerd worden.
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2. Evenementen met dieren
Circussen
Circussen met dierennummers dienen door de gemeente kritisch te worden bekeken
qua dierenwelzijn. Te denken valt aan ruime huisvesting (houden), waarborgen voldoende
eigenwaarde van de dieren en het dwangmatig uitvoeren van kunstjes. Er is een groot verschil in
het door dieren laten uitvoeren van dwangmatig aangeleerde kunstjes waarbij de dieren de
kunstjes uitvoeren onder angst voor straf of dat de dieren de kunstjes uitvoeren met
enthousiasme en plezier. De Dierenbescherming geeft aan ten allen tijde tegen het gebruik van
wilde dieren in een circus te zijn en zal in deze dan ook geen advies willen uitbrengen. Gelet op
het bepaalde in de Flora en Fauna Wet is het gebruik van beschermde uitheemse diersoorten
administratief controleerbaar.
Sinds 1995 is de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen opgericht. Zij hebben
inmiddels zelf huisvestingseisen specifiek en dierenwelzijnregels in z’n algemeenheid opgesteld.
Deze zijn te vinden op internet onder www.vnco.info/richtlijnencircusdieren.pdf. Onder de
foto de introductie van hun pagina. Deze spreekt verder voor zich.
Volgens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is het op dit moment niet
mogelijk om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een aparte weigeringgrond te
formuleren aangaande dierenwelzijn voor het verstrekken van een evenementenvergunning.
Het voordeel van een dergelijke aparte weigeringgrond is niet zozeer een extra juridische
mogelijkheid voor de gemeente, maar is vooral gelegen in het feit dat de gemeente bij de
beoordeling van een evenement nadrukkelijk zal moeten kijken naar het welzijn van de dieren.

VNCO
De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen is een organisatie die de belangen van
Nederlandse circussen behartigt. Ze bestaat sinds 20 oktober 1995. Nederlandse circusondernemingen
die de door de VNCO opgestelde gedragsregels onderschrijven, kunnen lid worden. Op dit moment zijn
alle vooraanstaande Nederlandse reizende- en wintercircussen lid van de VNCO
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Doelstellingen
Een van de VNCO doelstellingen is om circus op de culturele kaart te krijgen en als kunstvorm erkend te
worden. Het begrip circus moet ook naar voren komen als we het hebben over kunstbeleid. Het beleid op
dit gebied is in Nederland nog steeds afwijkend van andere Europese landen. Andere belangrijke
doelstellingen zijn om werkbare regelgeving te krijgen op gebied van werk en inkomen voor artiesten,
veiligheid en transport, opleiding en educatie en welzijn van dieren.
ECA
De VNCO heeft in februari 2002 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van de European
Circus Association. Inmiddels zijn bij deze Europese vereniging 70 vooraanstaande circussen uit 14
Europese landen aangesloten. De VNCO onderschrijft de intentie van de European Circus Association om
te komen tot Europese regelgeving met betrekking tot het houden van dieren in circussen

Aanbeveling
4. Of het mogelijk of wenselijk is op gemeentelijk niveau een verbod in te stellen tegen het
gebruik van (wilde) dieren in circussen is op dit moment nog niet duidelijk. Geadviseerd
wordt daarom om voor het moment enkel circussen met dieren toe te laten die kunnen
aantonen dat ze zijn aangesloten bij de VNCO en hun dieren volgens de door hun
opgestelde richtlijnen houden. Alert blijven op ontwikkelingen op dit gebied en eventueel,
indien wenselijk en mogelijk, in de APV een aparte weigeringgrond formuleren m.b.t. het
gebruik van (wilde) dieren ter vermaak met name in circussen.
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3. Jagen/wildbeheer
Plezierjacht wordt door het merendeel van de bevolking reeds afgewezen zo ook door de
gemeente Brunssum. Voor plezierjacht is steeds minder maatschappelijk draagvlak en zou
alleen al om die reden niet op gemeentegrond mogen plaatsvinden. Derhalve verbiedt de
gemeente Brunssum deze jacht op haar grondgebieden.
Beheerjacht is het doden van dieren in het belang van de volksgezondheid en de openbare
veiligheid of ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen en wateren of
ter bescherming van flora en fauna. Bij de afweging of jacht hiervoor een acceptabel en effectief
middel is, moet men zich breed laten voorlichten door kennisinstanties.
Bestrijding van overlast door jacht is overigens pas een optie, wanneer er geen andere
bevredigende oplossing bestaat (Flora en Faunawet, art. 67).
Aanbevelingen
5. De gemeente kan in kaart laten brengen wat er op het gebied van de jacht speelt binnen
de gemeentegrenzen.( Welke vergunningen zijn er verleend en aan wie, wanneer lopen
ze af en worden ze nog verlengd?)
6. Verder laat zij zich actief op de hoogte brengen over de jachtvergunningen die de
Provincie afgeeft.
7. Beheersjacht wordt door de gemeente pas toegepast, wanneer er geen andere
bevredigende oplossing bestaat en na een onafhankelijk advies vanuit verschillende
disciplines. Via de actieve informatieplicht zal de raad vooraf hiervan in kennis gesteld
worden.
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4. Vissen
Uitgangspunt bij hengelen (vissen) als vorm van openluchtrecreatie, is het gegeven dat
hengelen, in tegenstelling tot andere vormen van jagen, een groot maatschappelijk draagvlak
heeft. De manier waarop gevist wordt en daarna met de dieren wordt omgegaan, is bepalend
voor de mate waarin het welzijn van vissen wordt aangetast.
Aandachtspunt is dat achtergelaten vistuig veel dierleed kan veroorzaken voor eenden, zwanen
en andere watervogels. Ingeslikte haken of door vissnoer afgeknelde poten veroorzaken een
lange lijdensweg voor deze dieren. Als mensen/kinderen al in een vroeg stadium wordt duidelijk
gemaakt dat het onzorgvuldig omgaan met vistuig en gevangen vissen tot groot dierenleed lijdt
zou daarmee in preventieve zin al veel bereikt kunnen worden. Daarom ware het een pre als
dierenbelangenorganisaties hier aandacht aan zouden schenken in hun voorlichtingscampagnes
op scholen.
Op grond van de Visserijwet 1963 is het verplicht om in het bezit te zijn van twee officiële
papieren, de sportvisakte, uitgegeven door de overheid, en een vergunning van degene die het
visrecht heeft op water waar men wil vissen. De voormalige sportvisakte is inmiddels vervangen
door de VISpas, waarmee men kan vissen in de viswateren die in een lijst zijn ondergebracht.
(http://www.sportvisserijnederland.nl/data/cms_media/docs/31200710217849.pdf)
De gemeente is momenteel eigenaar van drie visvijvers. De vijvers in het Vijverpark, de
Kattekoelen vijvers en de vijvers in het Schutterspark. Het visrecht voor deze wateren is
verhuurd van de hengelsportvereniging Brunssum (HSV). In het Schutterspark is verder aan de
noordoostzijde een regenwaterbassin hier zit geen noemenswaardig visbestand. Alle andere
vijvers binnen het Brunssumse grondgebied zijn geen eigendom van de gemeente of zijn
verpacht aan derden (Vereniging voor Natuurmonumenten).

Aanbeveling:
8. In overeenkomsten met hengelverenigingen voor het gebruik van gemeentewateren kan
aangegeven worden dat het niet toegestaan is om gebruik te maken van levend aas,
leefnetten en het houden van visrally’s.
9. Scholen stimuleren om voorlichting omtrent hobbyvissen op te nemen in hun
lesprogramma’s
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5. Honden
In Brunssum zijn totaal ± 3.000 geregistreerde honden.
In de APV is opgenomen aan welke verplichtingen een hondenbezitter op straat dient te voldoen.
Het honden(overlast) beleid heeft de gemeente nader verwoord in een in 2005 geconcipieerde
nota.
Vanaf 2007 zal er de komende jaren steeds een onderdeel van dit probleem worden aangepakt.
Momenteel zijn er in de gemeente Brunssum al enkele losloop/uitlaatplaatsen.
Deze zijn te vinden in Brunssum West (Emmapark), Brunssum Noord ( Rozengaard en Achter de
Lemmender [realisatie 2007]), Brunssum Oost (De Ruyterstraat en Op Gen Hoes [realisatie
2007]), Brunssum Zuid (Akerstraat nabij kerk [realisatie 2008]), Brunssum Centrum
(Hemelderpark en Vijverpark [realisatie 2007])

Aanbeveling
10.
Bevordering van actieve voorlichting over de consequenties van de aanschaf van een
hond en het volgen van gedragscursussen in verband met de veiligheid op straat en
vooral om een goede baas hond verhouding te bevorderen. Immers hoe schattig een
hond ook oogt het is en blijft een roofdier met z’n eigen specifieke behoeften en aanpak.
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6.Vogels
De gemeente dient zoveel mogelijk rekening te houden (en is dit ook deels wettelijk verplicht,
Flora & Faunawet) met belangen van vogels. Volgens de Vogelwet die is opgegaan in de F&F
wet mogen broedende vogels door niemand verstoord worden. Daarnaast kan de gemeente juist
actief beleid voeren om nestplekken voor vogels te creëren door groenstroken en bosschages en
open wateren vogelvriendelijk te beheren.

Bij nieuwbouw en renovatie kan aandacht besteed worden aan het creëren van nestplaatsen
voor vogels, respectievelijk behoud ervan.
Specifiek voor de gemeente Brunssum is er nog het vogelbestand in het Vijverpark in het
centrum. Daarnaast is er ook enige overlast van wilde duiven en meeuwen in het centrum. Het
voert te ver om in het kader van deze nota hier nader op in te gaan. Zinvol is het om, net als bij
het probleem met hondenoverlast, hier een separate nota over samen te stellen.
Aanbeveling
11. Ingrepen in het buitengebied, reeds gebonden aan vele voorschriften op het gebied van
de natuurbescherming (habitatrichtlijnen, Flora en Faunawet), dienen steeds in het licht te
worden gezien van de algemene plicht tot bescherming van de vogels. Onderhoud zowel
binnen als buiten de bebouwde kom moet zorgvuldig gebeuren, denk aan de
bereikbaarheid van bijvoorbeeld oevers, het kappen van bomen, het maaien van velden
e.d., rekening houdend met het vogelbroedseizoen en met het noodzakelijke leefgebied
dat de vogels nodig hebben.
12. Actieve vogelwerkgroepen die de wilde vogels onderdak bieden (ophangen van
nestkasten) ondersteunen door hun werkzaamheden niet te belemmeren.
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7. Kinderboerderij
In Brunssum is er één kinderboerderij. Deze is gevestigd in het Schutterspark en in eigendom
van de gemeente. Het betreft een kinder/zorgboerderij.
Kinderboerderijen vervullen, indien zorgvuldig ingericht, een aangename en educatieve functie
voor kinderen in de omgang met dieren. Dit gegeven mag nooit ten koste gaan van het welzijn
van de daar aanwezige dieren.
Dat welzijn hangt nauw samen met de hoeveelheid leefruimte, de hoeveelheid mens/diercontact,
de mate van rustverstoring door de bezoekers en de beveiliging van de terreinen van de
kinderboerderij. Ook moet de behuizing tegemoetkomen aan de behoeften van de dieren en
hiervoor gestelde wettelijke eisen.
De Dierenbescherming is erg kritisch ten aanzien van eventueel fok- en verkoopbeleid van
dieren op kinderboerderijen. De gemeente dient het oprichten en beheren van een
kinderboerderij slechts onder bepaalde voorwaarden toe te staan.
Naast bovenstaande richtlijnen in de omgang met dieren ware het zinvol om de educatie die
verstrekt wordt uit te breiden met informatie over het boerenleven in z’n algemeenheid en het
“nut” voor de mens om vee te houden en te fokken. Dit betreft het nut van veehouderijen in z’n
algemeenheid. Als voorbeeld kan genoemd worden waar komt het vlees op tafel vandaan
behalve uit de supermarkt of van de slager. Het doden (slachten) van vee hoort onlosmakelijk bij
onze samenleving.
Aanbevelingen
11. Ook voor de kinderboerderij ware het zinvol om nader beleid te formuleren indien deze in
beheer van de gemeente Brunssum of een nog op te richten stichting blijft. In ieder geval
dient in zo’n nota aandacht te zijn voor de huisvesting van alle dieren in de
kinderboerderij, een vermelding hoe om te gaan met het fokken van dieren en het in
stand houden van het dierenbestand c.q. veestapel en huisregels over de omgang en
contact met de dieren.
12. Na laten gaan wat er op nationaal niveau speelt op het gebied van fok- en verkoopbeleid
bij kinderboerderijen.
13. Met de beheerder en politie bespreken welke maatregelen genomen kunnen worden voor
een verbetering van de beveiliging van de kinderboerderij buiten de openingstijden.
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8. Dieren in het verkeer en zwerfdierenopvang
De gemeente heeft de wettelijke verplichting (Artikel 5/ BW 5, boek 5, Titel 2, lid 8) om alle
dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad), voor ten minste veertien dagen opvang te
verlenen en te laten verzorgen. In het geval van Brunssum wordt deze zorg
“ingekocht “ bij het dierenasiel in Heerlen (Dierentehuis Mijnstreek). Het dierenasiel ontvangt van
de gemeente een vaste bijdrage per inwoner ter dekking van de vaste kosten om het asiel in
stand te houden. Daarnaast ontvangt het asiel een bijdrage voor elke opgevangen hond of kat
met een maximum van 14 asieldagen. Gegevens aangaande geleverde opvang en de kosten per
dier (honden of katten) zijn als bijlage toegevoegd.
Gelet op de veranderende samenleving waar in toenemende mate andere dieren dan honden en
katten als huisdier worden gehouden ware het te overwegen of de traditionele bijdrage in de
opvang van enkel honden en katten nog wel maatschappelijk verantwoord is. Naast deze
maatschappelijke verantwoording is er de Wettelijke plicht voor eenieder volgens de
gezondheids en Welzijnswet. Hier wordt later in dit hoofdstuk op teruggekomen.

Geconstateerd wordt dat er een discrepantie is tussen het besluit van 14 december 2005 (zie
bijlage) van het Dagelijks Bestuur van Parkstad Limburg en de afrekening. Waar, in het besluit
sprake is van een bijdrage voor alle opgevangen dieren is in de afrekening slechts sprake van
opgevangen honden en katten.
Ook de gehanteerde maximale betaaltermijn van 14 dagen is zeer dieronvriendelijk. Deze komt
voort uit de minimale, in het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven, opvangtermijn van 14 dagen.
Na de termijn van 14 dagen is de Burgemeester bevoegd om over het dier in kwestie vrij te
beschikken. In de wetstekst staat ongeveer letterlijk dat de Burgemeester het dier kan afmaken
of doorgeven aan derden tegen betaling van de gemaakte onkosten of om niet. Het eerste
gedeelte van deze tekst is echter niet meer van deze tijd.
Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren heeft ieder individu een zorgplicht
om dieren in nood te helpen (hoofdstuk III art. 36 lid 3) Ook mag het welzijn van dieren niet
onnodig worden aangetast en mag men dieren niet onnodig laten lijden.
In de Flora- en faunawet is eveneens een zorgplichtbepaling opgenomen. Hierin staat dat
iedereen voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving.
(hoofdstuk I, art. 2, lid 1)
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Dieren worden met regelmaat slachtoffer van het verkeer, zowel gehouden dieren als wilde
dieren. Voor de eerste opvang van gewonde en zwervende dieren is de dierenambulance
Heerlen de aangewezen instantie waar inwoners van Brunssum een beroep op kunnen doen.

Om opsporing van de eigenaar van een zwervend huisdier te vergemakkelijken, is een goede
registratie van gevonden en vermiste dieren nodig, in combinatie met een identificatieplicht.
Tegenwoordig is elektronische registratie middels een chip het meest doeltreffend. Met een
sluitend registratiesysteem kan illegale dierenhandel bestreden worden.
Het chippen van katten kan gestimuleerd worden d.m.v. het organiseren van acties en het
voeren van een gerichte communicatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een chipactie
waarbij korting bedongen wordt op het normale standaard tarief. Bij de communicatie kan
medegedeeld worden dat indien een weggelopen huisdier wordt ingeleverd in het dierenasiel het
dier verplicht gechipt en geregistreerd wordt voor het standaard tarief, verhoogd met
administratiekosten.
Om zoveel mogelijk huisdieren te chippen zou het aan te raden zijn om chippen van huisdieren
verplicht te stellen. Handhaving van een dergelijke maatregel is een punt van aandacht want, het
verplicht stellen van chippen in de A.P.V. kan enkel gehandhaafd worden indien het dier zich op
de “Openbare weg” bevindt. Voor dieren die het huis of erf niet verlaten zal bekeken moeten of
chippen juridisch afdwingbaar is. Het chippen van huisdieren kan om biologische redenen alleen
bij gewervelde dieren en heeft alleen zin als er sprake is van chippen met een geregistreerde
elektronisch afleesbare microtransponder bij een erkende instantie, bijvoorbeeld de “Stichting
Chip”. Het dierenasiel in Heerlen werkt al met deze instantie. Dit heeft ook een voordeel voor het
innen van de hondenbelasting. Immers als een weggelopen hond door het asiel wordt
opgevangen kan de eigenaar snel achterhaald worden en kan tevens bekeken worden of de
belasting voor de hond betaald is. Bijkomend voordeel is een belangrijke besparing op de
wettelijk verplichtte asieldagen indien de geregistreerde eigenaar achterhaald kan worden.

Kortom een met chip geregistreerde hond, kat of ander huisdier geeft bij inlevering in het asiel
belangrijke besparing en voordelen:
a) voor de eigenaar omdat die snel gevonden is;
b) voor de gemeente omdat er minder asieldagen in rekening gebracht worden;
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c)

vanuit het welzijn van het dier omdat het sneller terug bij z’n baasje is.

Bij het dierenasiel in Heerlen worden uit de gemeente Brunssum jaarlijks ongeveer 135 honden
en katten ingeleverd en totaal 200 dieren. Van deze dieren is slechts een beperkt gedeelte
gechipt.
De dierenbescherming pleit voor samenwerking met erkende dierenasielen. De
dierenbescherming heeft namelijk een kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen. Momenteel
heeft de Dierenbescherming landelijk 23 asielen (voornamelijk eigen opgerichte asielen) zo’n
keurmerk verleend. Wat betreft de opvang van overige gedomesticeerde (wilde) dieren (niet
zijnde honden en katten) werkt de Dierenbescherming Limburg samen met gespecialiseerde
partners zoals het Natuurhulpcentrum te Opglabeek. Het Dierentehuis Mijnstreek wil om redenen
voorlopig nog niet opgenomen worden op de lijst van de Dierenbescherming van door hun
erkende asielen. Uiteraard werkt het Dierentehuis Mijnstreek al grotendeels volgens de richtlijnen
van de Dierenbescherming. In de nabije toekomst, bij voorgenomen en mogelijke uitbreiding van
de asieldiensten, zal bekeken worden of alsdan aansluiting kan plaatsvinden bij de door de
Dierenbescherming erkende asielen.

Aanbeveling
14. Meer aandacht besteden aan het chippen van (huis)dieren. Misschien dat dit
aantrekkelijk gemaakt kan worden door voor gechipte honden een korting te geven op de
hondenbelasting (chippen kost €35,00 per dier dus maximaal ter grootte van het bedrag
dat nodig is om de hond of kat te laten chippen uitgesmeerd over een aantal jaren).
15. In de APV laten opnemen de verplichting voor het laten chippen en registreren van
gewervelde huisdieren indien dezen zich op de openbare weg bevinden.
16. Het Dierentehuis Mijnstreek te Heerlen verzoeken om medewerking te verlenen aan het
beleid in de gemeente Brunssum door bij teruggave van dieren uit de gemeente
Brunssum verplicht een chip aan te brengen en bijbehorende kosten in rekening te
brengen bij de eigenaar van het huisdier.
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9. Dierenambulance
De dierenambulance is in eerste instantie een vrijwilligersorganisatie. Naast taken als het
vervoer van zwerfdieren en het ophalen van dode huisdieren, kan de dierenambulance een
belangrijke rol vervullen voor hulpbehoevende in het wild levende dieren. Voorlichting (“is een
dier wel hulpbehoevend” en “hoe moet er geholpen worden”), hulp ter plaatse, vervoer naar een
dierenarts, opvangen of vervoeren naar een opvang zijn in dit verband belangrijke taken. Ook
voorlichting en educatie kunnen een belangrijke rol spelen.
De dierenambulance wordt op basis van geleverde diensten ingehuurd door de dierenasiels
daarnaast heeft de dierenambulance met een aantal gemeenten een overeenkomst voor het
ophalen van dode en gewonde dieren. Op deze manier voorziet de instelling in haar
bestaansmiddelen.
Ten aanzien van rampen hebben de dierenasiels met de dierenambulance een overeenkomst
afgesloten. In het geval van een ramp waar dieren bij betrokken zijn zal het dierenasiel wat het
dichts bij de ramp gevestigd is de coördinatie op zich nemen.
Aanbeveling
17. Na laten gaan of in het kader van het gemeentelijke rampenplan is gedacht aan de rol
daarbij voor de dierenasiels en de dierenambulance in verband met de afvoer en opvang van
dieren.
18. De Dierenbescherming geeft in hun schrijven aan dat een financiële vergoeding aan de
Dierenambulance een aanbeveling zou kunnen zijn.
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10. Schadelijke dieren en plaagdieren
Het weren of bestrijden van zeer hinderlijke en/of schadelijke dieren (veelal insecten, maar ook
muizen en ratten) is soms noodzakelijk. Ieder dier, zoals bijv. duiven, eenden, steenmarters en
ratten vraagt een specifieke aanpak. Het verdient de voorkeur om altijd eerst te onderzoeken of
bestrijding wel noodzakelijk is. Vaak kan er met goede weringmaatregelen volstaan worden. Bij
wering en of bestrijding dient uiteraard de schade voor andere organismen tot het minimum
beperkt te blijven.

Aanbeveling
19. Door middel van voorlichting en gerichte aanpak ongewenste dieren zo veel mogelijk
voorkomen. Voorbeelden: etensresten opruimen, vuilniszakken en vuilnisbakken goed
afsluiten en afvalresten verpakken, zodat er geen gedierte bij kan.
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11. Botulisme
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan.
Sommige soorten botulisme zijn ook gevaarlijk voor mensen.
Dode dieren moeten zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de daarvoor verantwoordelijk
afdeling (Openbare Ruimte) van de gemeente, die zorgt voor verwijdering en ze volgens de
richtlijnen van de destructiewet laat vernietigen. Zo nodig worden er waarschuwingsbordjes
geplaatst op plaatsen waar de watervogels normaal veel worden gevoerd. Verlamde of zieke
vogels met ziekteverschijnselen van Botulisme kunnen worden behandeld bij een
vogelopvangcentrum.
Daarnaast zorgt het waterschap voor een goede doorstroming in sloten en andere watergangen
en verhoogt zo nodig het waterpeil. Ondiep, stilstaand water wordt namelijk snel warm en
bevordert de ontwikkeling van de botulismebacterie. De provincie geeft adviezen en registreert
aan de hand van de maandelijkse meldingsformulieren soort en aantal dode dieren; ook houdt zij
de vindplaatsen van deze dieren bij.
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Eend met botulisme

eendenkadaver met botulisme

Algemeen kan over botulisme onderstaande vermeld worden:
Overdraagbaar op honden(bij drinken van geïnfecteerd water).
Botulisme bij mensen is zeer zeldzaam. De symptomen in eerste instantie zijn: misselijkheid,
overgeven, moeheid, duizeligheid, droge mond en buikklachten. Daarna dubbel of wazig zien,
slecht verdragen van licht, moeite met spreken en slappe arm- en beenspieren. Waarschuw een
huisarts, als u deze symptomen waarneemt. Het genezingsproces bij mensen duurt erg lang.
Het is mogelijk dat zich in dode dieren gif vormt waarvoor mensen wèl gevoelig zijn, bijvoorbeeld
door de bacterietypen B en E. Dan bestaat er een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid,
Raak dode dieren daarom niet aan en vermijd contact met het water. Houdt uw huisdieren ook uit
de buurt van met botulisme besmet water.
Als botulisme bij mensen voorkomt, ligt de bron van de voedselvergiftiging niet in het water maar
heeft de bacterie in besmet eten gezeten. Overal in het leefmilieu komen botulismebacteriën
voor, vooral in de bodem.
De bacterie van het type C is voor de mens onschadelijk. Maar in dode vogels kan wel gif
worden gevormd waarvoor de mens wel gevoelig is. Gezonde honden zijn nauwelijks gevoelig
voor botulisme. Als een hond een maagbeschadiging heeft, bestaat de kans op besmetting. De
ziekte kan ook bij runderen of paarden optreden.
Bron: http://www.wve.nl/actueel/dossiers/index.asp?id=1160

Aanbeveling
20. Een goede voorlichting aan bewoners moet er toe leiden dat botulisme in een vroegtijdig
stadium wordt aangepakt zodat de aantasting- of vergiftigingskans tot een minimum beperkt
blijft.
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12.Communicatie
Nadat de nota door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd en is
vastgesteld door de Raad ware het zinvol hierover uitgebreid te publiceren. Wellicht kan de nota
ook op de site van de gemeente Brunssum geplaatst worden zodat iedere burger van Brunssum
zijn of haar voordeel mee kan doen.
Tijdens het opstellen van de nota is er contact geweest met de heer Jacob Bos (beheerder
dieren op de kinderboerderij) en de heer Rob de Boer (beheerder dierenasiel Heerlen), Gertie
Ploeg en Chana Rosenbaum van Dierenbelangen. De Dierenbescherming is onder toezending
van de nota om een reactie gevraagd.
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C.VOORWAARDENSCHEPPEND BELEID
In zijn algemeenheid geldt dat het beleid van de gemeente er op gericht zou moeten zijn het
welzijn van de dieren binnen haar gemeente zo goed mogelijk te waarborgen. Voor ‘gehouden’
dieren vraagt dit soms om andere maatregelen dan voor dieren uit de vrije natuur.
Het is een verantwoording van de gemeente om het dierenwelzijn te laten meewegen in alle
toekomstig te nemen beslissingen die hun invloed kunnen hebben op bovengenoemde
diergroepen en zo de juiste voorwaarden te scheppen voor een gezond leefklimaat voor mens en
dier.
Bij gehouden dieren is het welzijn in eerste instantie een zaak van de eigenaar, maar de
gemeente zou in samenwerking met de dierenbescherming burgers kunnen voorzien van goede
voorlichting waar men vragen over het houden van dieren terechtkan.
Waar nodig en mogelijk voorzieningen aan te leggen (denk aan honden uitlaatplaatsen).
Voor dieren in de vrije natuur is het zaak bij gemeentelijke buitenwerkzaamheden rekening te
houden met de aanwezige fauna en met het jaargetijde zo dit niet al wettelijk is geregeld. In
samenwerking met natuurbeherende organisaties wil de gemeente streven naar een zo groot
mogelijke diversiteit en kwaliteit van leefgebieden. Ook het zorg dragen voor veilige verbindingen
tussen verschillende leefgebieden valt hier onder. Verder moeten woonwijken zodanig gebouwd,
ingericht en onderhouden worden dat er voldoende gelegenheid blijft voor dieren om daar te
kunnen leven. De laatste tijd is de leefbaarheid van de woonomgeving stevig in de aandacht van
de verschillende overheden.
Veel dierenwelzijn is afhankelijk van de kennis die mensen hebben van de dieren die hen
omringen. Voorlichting op het terrein van dierenwelzijn is daarom een preventieve maatregel die
veel dierenleed kan voorkomen. De Dierenbescherming is de aangewezen instantie om deze
voorlichting gevraagd en ongevraagd te geven.
Te denken valt aan het afnemen van lespakketten voor scholen bij het Natuur en Milieu
Educatief Centrum (NME),
Daarnaast kan de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervullen door het gebruik van
biologische producten te stimuleren
Aanbevelingen
21. Dierenwelzijn in de gemeentelijke organisatie verankeren door het inroosteren van tijd en een
ambtenaar binnen de gemeentelijke organisatie aanwijzen als eerste aanspreekpunt voor
zaken die het dierenwelzijn betreffen.
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Bijlage 1: Subsidie aan Dierenasiel Heerlen
Vaste subsidie aan Dierenasiel Heerlen
2004

2005

€ 7.475,03 *

€ 7.624,96 *

2004

Bijdrage per
hond/kat **

2006

€ 7.624,25 *

2005

2006

e

€ 2.013,90 (21 dieren)

€ 1.438,50 (15 dieren)

€ 399,84 ( 6 dieren)

e

€ 1.150,80 (12 dieren)

€ 1.630,30 (17 dieren)

€ 932,96 (14 dieren)

e

€ 1.822,10 (19 dieren)

€ 1.438,50 (15 dieren)

4 kwartaal

e

€ 1.438,50 (15 dieren)

€ 1.534,40 (16 dieren)

Totaal

€ 6.425,30 (67 dieren)

€ 6.041,70 (63 dieren)

€ 1.332,80 (20 dieren)

Totale
subsidie

€ 13.900,33

€ 13.666,66

€

1 kwartaal
2 kwartaal
3 kwartaal

Boekjaar 2004
* Subsidie algemeen 29.781 inwoners x € 0,251
** Bijdrage per hond/kat = € 6,85 per dier per dag.
Maximale bijdrage is 14 dagen x € 6,85 = € 95,90 per hond of kat.

Boekjaar 2005
* Subsidie algemeen 29.785 inwoners x € 0,256
** Bijdrage per hond/kat = € 6,85 per dier per dag.
Maximale bijdrage is 14 dagen x € 6,85 = € 95,90 per hond of kat.

Boekjaar 2006
* Subsidie algemeen

inwoners x € 0,

** Bijdrage per hond/kat = € 4,76 per dier per dag.
Maximale bijdrage is 14 dagen x € 4,76 = € 66,62 (bedrag door st. de Mijnstreek vastgesteld) per
hond of kat.
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Bijlage 2: Wettelijk kader m.b.t. dierenwelzijn
Europese regelgeving
Vogelrichtlijn
Bescherming en beheer van alle op het grondgebied van de Europese Unie in het wild levende
broedende trekvogels en hun habitats (leefgebieden).
Habitatrichtlijn
Richtlijn ten behoeve van de instandhouding van, voor de Europese Unie van belang zijnde, dieren plantensoorten en hun habitats.
Nationale regelgeving
Flora- en faunawet
• Soortbescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
• Betreft de vertaling van de soortbeschermingsregels uit de Europese Vogelrichtlijn en
•
Habitatrichtlijn
• Kaderwet: bevat hoofdlijnen in regelgeving. Uitwerking vindt plaats in nadere regelgeving
•
(AmvB en ministeriële regelingen)
• Regels omtrent jacht zijn in de wet opgenomen
• Uitvoeringsbevoegdheid ligt voor een belangrijk deel bij provincies.
Natuurbeschermingswet
• Gebiedsbescherming van in het wild levende planten- en diersoorten
• Betreft de vertaling van de gebiedsbeschermingsregels uit de Europese Vogelrichtlijn en
•
Habitatrichtlijn
• Uitvoeringsbevoegdheid ligt voor een belangrijk deel bij provincies.
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
• Bescherming van gehouden dieren, zijnde huisdieren (gezelschapsdieren),
landbouwhuisdieren en exotische dieren
• Uitgangspunt is dat geen handelingen met dieren mogen worden verricht, tenzij in deze
wet staat dat dit wel mag
• Kaderwet: bevat hoofdlijnen in regelgeving. Uitwerking vindt plaats in nadere regelgeving
(AmvB en ministeriële regelingen). De wet draagt geen taken op aan provincies.
Ze draagt een beperkt aantal taken op aan gemeenten (i.c. de burgemeester) (zie onder
medebewindstaken gemeenten).
Provinciale bevoegdheden
Alle uit nationale regelgeving voortvloeiende bevoegdheden voor provincies komen hier aan
de orde.
Bevoegdheden o.b.v. Flora- en faunawet
• Artikel 19 e.v.: de aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving.
• Artikel 29-30: erkenning van faunabeheereenheden en goedkeuring faunabeheerplannen.
• Artikel 46, vijfde lid: sluiten van de jacht voor een bepaalde tijd.
• Artikel 67: aanwijzing (categorieën) van personen die ingrijpen in populaties (beheer in
opdracht).
• Artikel 68: ontheffing verboden handelingen.
Bevoegdheden o.b.v. Natuurbeschermingswet
• Artikel 16: vergunning handelingen in beschermd natuurmonument.
• Artikel 19 a, b, c: instandhoudingsbeheer van richtlijngebieden.
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•

Artikel 19 d e.v.: toetsing van plannen, projecten en andere handelingen.

Gemeentelijke bevoegdheden
Gemeenten hebben twee verschillende bevoegdheden:
• Bevoegdheden voortkomend uit medebewindstaken (opgedragen taken o.g.v.
dierenwelzijn).
• Autonome bevoegdheden.
Beide worden achtereenvolgens beschreven.
Medebewindstaken
Medebewindstaken o.b.v. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Heeft Brunssum hier iets over?

Medebewindstaken o.b.v. Burgerlijk wetboek
Boek 5, artikel 2, lid 8: verplichting voor gemeenten een gevonden dier, waarvan aangifte is
gedaan bij de gemeente, minimaal twee weken te bewaren en te verzorgen.
Autonome bevoegdheden
De autonome bevoegdheden van gemeenten dienen te vallen binnen een boven- en
benedengrens:
• Bovengrens: gemeentelijke verordeningen dienen te voldoen aan regelingen van hogere
overheidsorganen.
• Benedengrens: gemeentelijke verordeningen mogen slechts het openbaar belang betreffen
en niet het bijzondere belang van burgers.
• Algemene plaatselijke verordeningen
• M.b.t. overlastgevende dieren:
- Honden
- Hinderlijke of schadelijke dieren
- Loslopend vee
- Duiven
- Bijen
• M.b.t. evenementen met dieren:
- APV-artikelen. Weigering van evenementenvergunning mogelijk o.b.v.: openbare orde,
voorkomen of beperken van overlast, verkeersveiligheid, veiligheid personen of
goederen, zedelijkheid of gezondheid
- Gemeenten moeten voldoen aan voorschriften vanuit de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren: artikel 36 (lid 1), 37, 57, 61 (lid 1 en 2), 65
• Aanvullende APV-bepalingen o.g.v. dierenwelzijn
Overige juridische bevoegdheden
• Bestemmingsplannen
• Kapvergunningen
• Verkeersmaatregelen
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Bijlage 3:

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Artikel 2
1. Er is een Raad voor dierenaangelegenheden waarin overleg plaatsvindt over vraagstukken betreffende het nationaal
en internationaal beleid op het gebied van:
a. de gezondheid van dieren,
b. het welzijn van dieren en
c. de biotechnologische toepassingen bij dieren, de ethische aspecten daaronder begrepen.
2. De Raad bestaat uit een Afdeling gezondheidsvraagstukken, een Afdeling welzijnsvraagstukken en een Afdeling
biotechnologische vraagstukken, ethische vraagstukken daaronder begrepen.
3. Onze Minister benoemt in overeenstemming met Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur de
leden van de Raad.
4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld ter zake van de samenstelling en de werkwijze van de
Raad.
Artikel 3
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden voor bij die maatregel aangewezen categorieën van
houders van dieren of levende dierlijke producten van bij die maatregel aangewezen soorten of categorieën van
dieren dan wel van levende dierlijke producten regelen gesteld omtrent:
a. de inrichting van de bedrijven waarop dieren of levende dierlijke producten worden gehouden;
b. het toevoegen van dieren aan bedrijven of vestigingen, daaronder begrepen het aantal bedrijven of vestigingen
waarvan de toe te voegen dieren ten hoogste afkomstig zijn;
c. de wijze waarop dieren worden gehouden en hun huisvesting;
d. de hygiënische eisen waaraan moet worden voldaan;
e. de voedering, drenking, verzorging en behandeling van dieren;
f. het gebruik van sera, entstoffen, antibiotica en chemotherapeutica;
g. de bestrijding van insecten en ratten alsmede van andere organismen voor zover zij schadelijk zijn voor de
gezondheid van dieren;
h. bedrijfsbegeleiding door een dierenarts;
i. het vervoer en het verzamelen van dieren of van levende dierlijke producten;
j. het afvoeren van dieren van bedrijven of vestigingen, daaronder begrepen het aantal bedrijven of vestigingen
waaraan die dieren ten hoogste worden toegevoegd;
k. het winnen, bewerken en gebruiken van levende dierlijke producten;
l. de behandeling en aanbieding voor onderzoek van doodgeboren of gestorven dieren dan wel levende dierlijke
producten, onvoldragen vruchten en nageboorten;
m. het houden van aantekeningen omtrent bezoekers en vervoermiddelen.
2. Bij de in het eerste lid bedoelde maatregel kan het begrip bedrijf en vestiging worden omschreven waarbij voor de
verschillende soorten of categorieën van dieren dan wel van levende dierlijke producten verschillende
omschrijvingen kunnen worden gegeven.
Artikel 4
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan aan de houder van één of meer dieren, behorende tot een
daarbij te bepalen diersoort, de verplichting worden opgelegd om:
a. zich als zodanig voor een bij of krachtens de maatregel genoemd tijdstip schriftelijk te melden bij Onze Minister
onder vermelding van het aantal dieren dat hij van de onderscheiden soorten houdt;
b. indien de dieren bedrijfsmatig worden gehouden, aantekening te houden van het aantal op zijn bedrijf aanwezige
dieren van deze soort, van de geboorte op, onderscheidenlijk toevoeging van dieren van deze soort aan zijn bedrijf,
alsmede van de afvoer van dieren van deze soort van zijn bedrijf, één en ander onder vermelding van de gegevens
waardoor de dieren kunnen worden geïdentificeerd en onder vermelding van naam en adres van degene van wie de
dieren afkomstig zijn onderscheidenlijk aan wie de dieren zijn afgeleverd.
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2. De in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde aantekeningen dienen gedurende ten minste drie maanden te worden
bewaard.
Artikel 35
1. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de wijze waarop dieren van bij die maatregel
aangewezen soorten of categorieën van dieren mogen worden gehouden.
2. De krachtens het eerste lid gestelde regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:
a. het vastleggen of aangebonden houden van dieren;
b. het gescheiden houden van dieren van verschillende leeftijd, geslacht of soort;
c. de ruimte waarover dieren moeten kunnen beschikken.
Artikel 36
1. Het is verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel
toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te
benadelen.
2. Tot de in het eerste lid verboden gedragingen worden in ieder geval gerekend:
a. een dier arbeid doen verrichten, welke kennelijk zijn krachten te boven gaat of waartoe het uit hoofde van zijn
toestand ongeschikt is;
b. een koe met overvolle uier vervoeren of op een markt of openbare verkoping ten verkoop houden;
c. bij de verlossing van een koe gebruik te maken van dierlijke trekkracht of van een niet door Onze Minister
daarvoor toegelaten krachttoestel;
d. een hond als trekkracht gebruiken.
3. Een ieder is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.
Artikel 37
Het is de houder van een dier verboden aan een dier de nodige verzorging te onthouden.
Artikel 45
1. Onverminderd het bepaalde krachtens artikel 35 kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor daarbij aan te
wijzen categorieën van houders van dieren van bij die maatregel aangewezen soorten of categorieën van dieren
regelen worden gesteld omtrent de huisvesting van dieren.
2. De krachtens het eerste lid gestelde regelen kunnen onder meer betrekking hebben op:
- de afmetingen en uitvoeringen van kooien, hokken en stallen alsmede hun vormgeving;
- de aard van de wanden en van het vloer- en grondoppervlak van kooien, hokken en stallen, in het bijzonder de
daarvoor te gebruiken materialen;
- de inrichting van kooien, hokken en stallen, in het bijzonder de daarin aan te brengen voeder- en
drinkwatervoorzieningen alsook voorzieningen die het voor de dieren mogelijk maken om soorteigen gedrag te
ontplooien;
- de verlichting, luchtverversing en verwarming van kooien, hokken en stallen;
- de aanwezigheid en de aard van afrasteringen;
- de voorzieningen binnen huisvestingssystemen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kan het ten verkoop in voorraad hebben, verkopen en afleveren van daarbij
aan te wijzen huisvestingssystemen, onderdelen daarvan of voorzieningen binnen huisvestingssystemen worden
verboden dan wel slechts worden toegestaan voor zover die systemen, onderdelen of voorzieningen voldoen aan bij
die maatregel gestelde eisen.
4. Indien Onze Minister overweegt een voordracht te doen tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste of derde lid kan hij, indien het belang van het welzijn van dieren naar
zijn oordeel een onmiddellijke voorziening vereist regelen stellen overeenkomstig de in overweging zijnde maatregel.
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5. Een regeling als bedoeld in het vierde lid blijft, behoudens eerdere intrekking, van kracht totdat de daar bedoelde
algemene maatregel van bestuur in werking treedt, doch uiterlijk tot acht maanden na het in werking treden van de
regeling.
6. Tenzij bij een maatregel als bedoeld in het eerste of derde lid of een regeling als bedoeld in het vierde lid anders
wordt bepaald, is het bepaalde bij of krachtens de artikelen 46 tot en met 54 niet van toepassing in het geval voor de
dieren van de aangewezen soort of categorie van dieren bij die maatregel of regeling, regelen zijn gesteld omtrent de
huisvesting.
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Bijlage 4:

Flora- en Faunawet

Artikel 2
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe
leefomgeving.
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden
dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is
dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen
te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Artikel 3
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde inheemse plantensoort worden aangewezen
plantensoorten die van nature in Nederland voorkomen en die:
a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd;
b. niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, doch ter bescherming waarvan
maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van overmatige benutting;
c. uit Nederland zijn verdwenen doch ten aanzien waarvan gerede kans op terugkeer bestaat of
d. zodanige gelijkenis vertonen met soorten die zijn aangewezen op grond van het bepaalde in de onderdelen a, b of
c, dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die soorten.
2. De aanwijzing van een plantensoort als beschermde inheemse plantensoort geschiedt in afwijking van het bepaalde
in het eerste lid bij ministeriële regeling indien die aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van internationale
verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties.
Artikel 4
1. Als beschermde inheemse diersoort worden aangemerkt:
a. alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren
behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten en met uitzondering van de zwarte rat, de
bruine rat en de huismuis;
b. alle van nature op het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels
met uitzondering van gedomesticeerde vogels behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten;
c. alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen en
d. alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet
1963 van toepassing is.
2. Als beschermde inheemse diersoort kunnen voorts bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen
diersoorten die van nature in Nederland voorkomen en die:
a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd;
b. niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, doch ter bescherming waarvan
maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van overmatige benutting;
c. uit Nederland zijn verdwenen doch ten aanzien waarvan gerede kans op terugkeer bestaat of
d. zodanige gelijkenis vertonen met soorten die zijn aangewezen op grond van het bepaalde in de onderdelen a, b of
c, dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die soorten.
3. De aanwijzing van een diersoort als beschermde inheemse diersoort geschiedt in afwijking van het bepaalde in het
tweede lid bij ministeriële regeling indien die aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van internationale
verplichtingen of bindende besluiten van organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties.
4. Onze Minister maakt in de Staatscourant bekend welke de soorten, bedoeld in het eerste lid, zijn.
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Artikel 5
1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen als beschermde uitheemse plantensoort of beschermde uitheemse
diersoort worden aangewezen plantensoorten onderscheidenlijk diersoorten die niet van nature in Nederland
voorkomen en die:
a. in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd, dan wel die
zodanige gelijkenis vertonen met bedoelde soorten dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die
soorten, of
b. niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, doch ter bescherming waarvan
maatregelen noodzakelijk zijn ter voorkoming van overmatige benutting, dan wel die zodanige gelijkenis vertonen
met bedoelde soorten dat aanwijzing ervan noodzakelijk is ter bescherming van die soorten.
2. De aanwijzing van een plantensoort of van een diersoort als beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk
als beschermde uitheemse diersoort geschiedt in afwijking van het bepaalde in het eerste lid bij ministeriële regeling
indien die aanwijzing noodzakelijk is ter uitvoering van internationale verplichtingen of bindende besluiten van
organen van de Europese Unie of andere volkenrechtelijke organisaties.
3. Bij de aanwijzing van soorten, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden deze soorten onderscheiden in
categorieën van soorten als bedoeld in onderdeel a onderscheidenlijk onderdeel b van het eerste lid.
Artikel 6
Aanwijzingen van soorten als bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5, kunnen worden beperkt naar gelang van de
ontwikkelingsstadia van dieren en planten behorende tot die soorten. De aanwijzingen kunnen voorts worden beperkt
tot de onderscheiden producten van dieren en planten, behorende tot de soorten bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5.
Artikel 8
Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te verzamelen, af te
snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te
verwijderen.
Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving
Artikel 9
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.
Artikel 10
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.
Artikel 11
Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot
een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
Artikel 12
Het is verboden eieren van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te zoeken, te rapen, uit het nest
te nemen, te beschadigen of te vernielen.
Paragraaf 3. Bepalingen betreffende het bezit, het vervoer en de handel
Artikel 13
1. Het is verboden:
a. planten of producten van planten, of dieren dan wel eieren, nesten of producten van dieren, behorende tot een
beschermde inheemse of beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een beschermde inheemse of
beschermde uitheemse diersoort, of
b. [Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]
te koop te vragen, te kopen of te verwerven, ten verkoop voorhanden of in voorraad te hebben, te verkopen of ten
verkoop aan te bieden, te vervoeren, ten vervoer aan te bieden, af te leveren, te gebruiken voor commercieel gewin, te
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huren of te verhuren, te ruilen of in ruil aan te bieden, uit te wisselen of tentoon te stellen voor handelsdoeleinden,
binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen of onder zich te hebben.
2. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
3. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
4. Met uitzondering van het verbod op het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen, gelden de in het
eerste lid bedoelde verboden noch ten aanzien van planten of producten van planten, noch ten aanzien van dieren of
eieren, nesten of producten van dieren behorende tot een beschermde uitheemse plantensoort onderscheidenlijk een
beschermde uitheemse diersoort, die is aangewezen om redenen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b,
indien kan worden aangetoond dat zij:
a. overeenkomstig het bij of krachtens deze wet bepaalde in Nederland zijn gebracht of
b. overeenkomstig de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten zijn verworven voor het tijdstip van
inwerkingtreding van dit artikel.
Paragraaf 4. Overige verbodsbepalingen
Artikel 19
1. Gedeputeerde staten kunnen een plaats die van wezenlijke betekenis is als leefomgeving voor een beschermde
inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, met het oog op instandhouding van die plaats ten
behoeve van die soort, aanwijzen als beschermde leefomgeving. Het besluit bevat de kadastrale aanduiding van de
percelen waarop de aangewezen plaats is gelegen en gaat vergezeld van een kaart waarop de plaats is aangegeven.
2. Een plaats als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden aangewezen als beschermde leefomgeving, indien die
gelegen is in een krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen beschermd natuurmonument dan wel in een
gebied ten aanzien waarvan een besluit tot aanwijzing als beschermd natuurmonument wordt voorbereid.
3. Een plaats als bedoeld in het eerste lid, kan niet worden aangewezen als beschermde leefomgeving voor een
beschermde inheemse plantensoort of een beschermde inheemse diersoort, indien die gelegen is in een krachtens
artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 aangewezen gebied of in een gebied waarvan de aanwijzing als
zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en de
instandhoudingsdoelstelling van dit gebied betrekking of mede betrekking heeft op de leefomgeving van die
beschermde inheemse planten- of diersoort.
Artikel 20
Een besluit tot aanwijzing van een plaats als beschermde leefomgeving vermeldt handelingen die een aantasting van
de betekenis van de aangewezen plaats als leefomgeving van de in dat besluit genoemde beschermde inheemse
planten- of diersoort ten gevolge kunnen hebben.

Nota dierenwelzijn

32

Bijlage 5:

Natuurbeschermingswet

Artikel 2
1. Voorzover niet anders bepaald, wordt onder gedeputeerde staten verstaan gedeputeerde staten van de provincie
waarin gebieden als bedoeld in artikel 10a of natuurmonumenten of landschapsgezichten onderscheidenlijk
beschermde natuurmonumenten of beschermde landschapsgezichten geheel of grotendeels zijn gelegen.
2. Gedeputeerde staten wijzen landschapsgezichten, die mede zijn gelegen in een andere provincie, niet aan als
beschermd landschapsgezicht dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van die andere provincies.
3. Gedeputeerde staten beslissen niet over een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 16 of over de
afgifte van een verklaring als bedoeld in artikel 8.39b, eerste lid, van de Wet milieubeheer, dan wel stellen een
beheersplan als bedoeld in artikel 17 niet vast, dan in overeenstemming met gedeputeerde staten van de andere
provincies waarin het beschermd natuurmonument mede is gelegen.
4. Gedeputeerde staten stellen een beheersplan als bedoeld in artikel 19a niet vast dan in overeenstemming met
gedeputeerde staten van de andere provincies waarin het op grond van artikel 10a, eerste lid, aangewezen gebied of
een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel 12, derde lid, mede is
gelegen.
5. Gedeputeerde staten beslissen niet op een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, dan
in overeenstemming met gedeputeerde staten van de andere provincies waarin het op grond van artikel 10a, eerste lid,
aangewezen gebied of een gebied waarvan de aanwijzing als zodanig in overweging is genomen als bedoeld in artikel
12, derde lid, mede is gelegen voorzover die vergunning betrekking heeft op delen van het gebied, gelegen in die
andere provincies.
Artikel 3
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder Onze Ministers: Onze Minister tezamen met Onze Ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat voorzover het
aangelegenheden betreft die tot hun verantwoordelijkheid behoren.

Artikel 4
Onze Ministers stellen ten minste eenmaal in de acht jaar een natuurbeleidsplan vast, dat met het oog op een
duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke waarden voor de korte,
middellange en lange termijn richting geeft aan van rijkswege te nemen beslissingen.
Artikel 5
1. Het natuurbeleidsplan bevat tenminste de hoofdlijnen van het beleid terzake van:
a. de algemene natuur- en landschapswaarden;
b. bescherming van de in het plan aangeduide gebieden en gebiedscategorieën waar sprake is van bijzondere natuuren landschapswaarden;
c. de in het plan aangegeven soorten dieren en planten waaraan bijzondere aandacht zal worden gegeven;
d. voorlichting en onderzoek op het terrein van natuur en landschap;
e. de internationale ontwikkelingen van het natuurbeleid.
2. Het natuurbeleidsplan bevat een aanduiding van:
a. de wijze waarop en de maatregelen waarmede voor de eerstvolgende periode van acht jaar uitvoering zal worden
gegeven aan de hoofdlijnen van het beleid;
b. de redelijkerwijze te verwachten financiële en economische gevolgen van het te voeren beleid.
Artikel 6
1. In het plan geven Onze Ministers voorts aan in hoeverre het voorgenomen beleid inzake natuur en landschap is
afgestemd op, dan wel leidt tot aanpassing van het nationale milieubeleid en het nationale waterhuishoudingsbeleid
en in hoeverre en binnen welke termijn zij voornemens zijn het nationaal milieubeleidsplan, bedoeld in artikel 4.3
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van de Wet milieubeheer en de nota voor de waterhuishouding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de
waterhuishouding, te herzien.
2. Met het geldende natuurbeleidsplan wordt tevens rekening gehouden bij de vaststelling van rijksbeleid op andere
terreinen van beleid dan bedoeld in het eerste lid, voorzover daarbij het belang van duurzame instandhouding, herstel
en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden wordt geraakt.
Artikel 7
1. Onze Ministers betrekken bij de voorbereiding van het natuurbeleidsplan de naar hun oordeel bij de te behandelen
onderwerpen meest belanghebbende bestuursorganen, instellingen en organisaties. Daartoe behoren in elk geval
gedeputeerde staten van de provincies.
2. Op de voorbereiding van het nationale natuurbeleidsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
Artikel 8
1. Het plan geldt voor een tijdvak van acht jaar nadat het is vastgesteld, behoudens ingeval in dat tijdvak een nieuw
plan is vastgesteld.
2. Na het verstrijken van de eerste vier jaar van de geldingsduur kan naar aanleiding van een beoordeling van de in
die periode opgedane ervaringen het plan door Onze Ministers worden aangepast met inachtneming van artikel 7.
3. Onze Ministers doen het plan alsmede een eventueel besluit tot aanpassing van dat plan toekomen aan de StatenGeneraal en aan gedeputeerde staten van de provincies.
4. Onze Minister maakt de vaststelling van het plan en van aanpassingen daarvan bekend in de Staatscourant. Hierbij
geeft hij aan op welke wijze kennis kan worden gekregen van de inhoud van het plan of de aanpassingen daarvan.
Artikel 10
1. Onze Minister kan, mede op grondslag van het structuurschema, bij besluit een natuurmonument aanwijzen als
beschermd natuurmonument. Het besluit gaat vergezeld van een kaart waarop het beschermd natuurmonument is
aangegeven en een toelichting.
2. Indien het beheer over een natuurmonument of een gedeelte daarvan berust bij een van Onze andere Ministers, dan
neemt Onze Minister een besluit als bedoeld in het eerste lid niet, dan in overeenstemming met die andere Minister.
3. Indien in andere gevallen dan bedoeld in het tweede lid, een van Onze andere Ministers op grond van enig
wettelijk voorschrift bevoegd is besluiten te nemen met betrekking tot het natuurmonument, vindt voorafgaand aan
een besluit als bedoeld in het eerste lid overleg plaats met die andere Minister.
Artikel 10a
1. Onze Minister wijst gebieden aan ter uitvoering van richtlijn (EEG) nr. 79/409 en richtlijn (EEG) nr. 92/43.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, bevat de instandhoudingsdoelstelling voor het gebied. Tot de
instandhoudingsdoelstelling behoren in ieder geval:
a. de doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de leefgebieden, voorzover vereist ingevolge richtlijn
(EEG) nr. 79/409 of
b. de doelstellingen ten aanzien van de instandhouding van de natuurlijke habitats of populaties in het wild levende
dier- en plantensoorten voorzover vereist ingevolge richtlijn (EEG) nr. 92/43.
3. De instandhoudingsdoelstelling, bedoeld in het tweede lid, kan mede betrekking hebben op doelstellingen ten
aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis
van het gebied, anders dan vereist ingevolge de richtlijnen, bedoeld in het tweede lid.
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4. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een kaart, waarop de begrenzing van het gebied
nauwkeurig wordt aangegeven alsmede van een toelichting.
5. Artikel 10, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 1.1
1. Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in de artikelen 10, eerste lid en 10a, eerste lid, is afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat daaraan toepassing wordt gegeven door
gedeputeerde staten.
2. Zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht door een ieder.
3. Binnen vier maanden na afloop van de in artikel 3:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde
termijn zenden gedeputeerde staten de naar voren gebrachte zienswijzen, vergezeld van hun beschouwingen, aan
Onze Minister. Op verzoek van gedeputeerde staten kan Onze Minister de in de eerste volzin bedoelde termijn met
acht weken verlengen.
Artikel 16
1. Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten of, ten aanzien van handelingen als bedoeld in het
zesde lid, van Onze Minister, in een beschermd natuurmonument handelingen te verrichten, te doen verrichten of te
gedogen, die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis van het
beschermd natuurmonument of voor dieren of planten in het beschermd natuurmonument of die het beschermd
natuurmonument ontsieren, dan wel in strijd met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen
handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen.
2. Als schadelijke handelingen worden in elk geval aangemerkt handelingen die de in het besluit tot aanwijzing als
beschermd natuurmonument vermelde wezenlijke kenmerken van het beschermde natuurmonument aantasten.
3. Voorzover een vergunning als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op het verrichten, doen verrichten of
gedogen van handelingen die significante gevolgen kunnen hebben voor het natuurschoon, de
natuurwetenschappelijke betekenis of voor dieren of planten in een beschermd natuurmonument, wordt deze slechts
verleend indien met zekerheid vaststaat dat die handelingen de natuurlijke kenmerken van het beschermde
natuurmonument niet aantasten, tenzij dwingende redenen van groot openbaar belang tot het verlenen van een
vergunning noodzaken.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod is tevens van toepassing op handelingen als bedoeld in dat lid, die buiten het
beschermd natuurmonument kunnen worden verricht en die zijn vermeld in het besluit tot aanwijzing als beschermd
natuurmonument, bedoeld in artikel 10, of een besluit tot voorlopige aanwijzing, bedoeld in artikel 12. Bij de
vermelding van handelingen kunnen beperkingen worden gesteld en uitzonderingen worden opgenomen met
betrekking tot het tijdvak waarin, de omstandigheden waaronder, de doeleinden waarvoor en met betrekking tot de
personen door wie zij worden verricht.
5. Dit artikel is niet van toepassing op handelingen die worden verricht overeenkomstig een beheersplan als bedoeld
in artikel 17.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen terzake van bij die maatregel genoemde beschermde
natuurmonumenten handelingen worden aangewezen waarvoor een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt
verleend door Onze Minister.
7. Een krachtens het zesde lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht
weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld
mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.
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Artikel 17
1. Gedeputeerde staten kunnen in overeenstemming met de eigenaar en de gebruiker voor een beschermd
natuurmonument of een gedeelte daarvan een beheersplan vaststellen, dat het behoud, het herstel of de ontwikkeling
van het natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis van het natuurmonument ten doel heeft.
2. Voorzover de kosten en lasten die voor de eigenaar en de gebruiker aan de uitvoering van het beheersplan zijn
verbonden redelijkerwijze niet of niet geheel te hunnen laste behoren te komen, wordt in het beheersplan een door
gedeputeerde staten te betalen subsidie vastgesteld.
3. Gedeputeerde staten brengen het plan ter kennis van Onze Minister en van burgemeester en wethouders van de
gemeenten waarin het beschermd natuurmonument of het gedeelte daarvan waarop het beheersplan betrekking heeft,
is gelegen.
4. De eigenaar en de gebruiker zijn verplicht zorg te dragen voor de naleving van het beheersplan, ieder voorzover
dat uit de aard van zijn recht voortvloeit.
Artikel 23
1. Gedeputeerde staten kunnen een landschapsgezicht bij besluit aanwijzen als beschermd landschapsgezicht.
2. Indien het betreffende gebied reeds is aangewezen als beschermd natuurmonument, houden gedeputeerde staten bij
hun besluit rekening met die aanwijzing.
3. Gedeputeerde staten kunnen bij besluit een aanwijzing als beschermd landschapsgezicht geheel of gedeeltelijk
wijzigen of intrekken.
4. Op een besluit als bedoeld in het derde lid zijn het tweede lid en de artikelen 24 tot en met 26 van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 27
1. Onze Minister wijst gebieden aan ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen met
betrekking tot natuur- en landschapsbehoud met uitzondering van de richtlijn (EEG) nr. 79/409 en de richtlijn (EEG)
nr. 92/43, voorzover die verdragen of verplichtingen zulks met zich brengen.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een kaart, waarop de begrenzing van het gebied
nauwkeurig wordt aangegeven alsmede van een toelichting. In de toelichting wordt in ieder geval vermeld op welke
wijze de instandhouding van het gebied, overeenkomstig het bepaalde in de bedoelde verplichtingen, wordt
verwezenlijkt.
3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en in één of meer in het
betrokken gebied verspreide dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.
Artikel 28
Alvorens tot een aanwijzing als bedoeld in artikel 27, eerste lid, over te gaan, hoort Onze Minister de besturen van de
provincies en gemeenten waarin het gebied gelegen is.
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Bijlage 6:

Brandweerwet

Artikel 1
1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere
gemeenten een regeling ter zake tot stand gekomen is.
2. Burgemeester en wethouders regelen de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke brandweer.
3. De regels inzake de organisatie betreffen in elk geval de personeels- en materieelssterkte. Bij algemene maatregel
van bestuur kunnen over de minimumsterkte voorschriften worden gegeven.
4. Burgemeester en wethouders hebben de zorg voor:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
5. Burgemeester en wethouders zijn belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de
gemeentelijke brandweer.
6. De taak van de brandweer bestaat in elk geval uit de feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake van de in
het vierde lid genoemde onderwerpen alsmede ter zake van het beperken en bestrijden van rampen en zware
ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.
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Bijlage 7:

Vogelrichtlijn / Habitatrichtlijn (Natura 2000)

Artikel 1
Gezien artikel 20 van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt voor de navolgende met name genoemde gebieden de
toegang beperkt, omdat zulks noodzakelijk is voor de bescherming van de in het betreffende gebied voorkomende
natuurwaarden.
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Bijlage 8:

APV

Artikel 2.4.14
Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk
doet kennen.

2. Het verbod geldt niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door
een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een
eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
3. Het in lid 1, onder a. gestelde verbod is niet van toepassing:
a. op door het bestuursorgaan aangewezen en als honden losloopterrein, hondentoilet dan wel
hondenoefenterrein aangegeven gronden;
b. in die gevallen dat de hond rechtmatig wordt gebruikt bij de uitoefening van de jacht;
c. in die gevallen dat de hond wordt gebruikt voor het hoeden van vee;
d. voor zover artikel 4 van de Wet op de Dierenbescherming van toepassing is.
Artikel 2.4.15
Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet binnen de
bebouwde kom op de weg van uitwerpselen ontdoet.
2. Het college kan losloopplaatsen aanwijzen evenals plaatsen die als hondetoiletten worden ingericht,
alwaar het in het eerste lid gestelde gebod niet van toepassing is.
3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de
eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
Artikel 2.4.16
Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op of
aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt
dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van
die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de
houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en
muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.
2. In afwijking van artikel 2.4.14, aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat
de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor
of de buikwand.
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve dieren;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot
halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.
4. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voorzover de Regeling agressieve dieren van
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toepassing is.
Artikel 2.4.17
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1. Het college is bevoegd gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben; dan wel
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing
van overlast of schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan wel
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is
aangegeven.
2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier of daarbij
aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van
de door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door hetcollege
is aangegeven.
3. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid
aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover de Wet milieubeheer van toepassing is.
Artikel 2.4.18
Loslopend vee
De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die weg is
afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen
worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.
Artikel 2.4.19
Bijen
1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen
verblijven;
b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de
korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk
is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.
3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voorzover de bijenhouder
rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.
4. Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voorzover het
wegenreglement/wegenverordening van de provincie Limburg van toepassing is.
5. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.

Artikel 4.4.4
Uitzetten van dieren
1. Het is verboden om dieren in de vrije natuur uit te zetten dan wel achter te laten.
2. Het in dit artikel gestelde verbod is niet van toepassing indien het betreft:
a. een maatregel ten behoeve van het beheer van de wild- en visstand door of namens het
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bevoegde gezag;
b. een maatregel ten behoeve van beheer van bos- en natuurgebieden door of namens het
bevoegde gezag.
3. Op het in lid 1 gestelde verbod kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.
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Bijlage 9:

Burgerlijk Wetboek, Boek 5, Titel 2

Artikel 5 | BW5, Boek 5, Titel 2
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5/5.html
1.
Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht:
a.
met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij hij terstond na de
vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar of als tot ontvangst bevoegd mocht
beschouwen;
b.
met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te doen, indien deze is
gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij krachtens het bepaalde onder a, slot ook niet tot
aangifte verplicht was;
c.
de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert.
2.
De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe aangewezen ambtenaar.
De in lid 1 onder b bedoelde mededeling geschiedt bij degene die de woning bewoont of het gebouw of
vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft, dan wel bij degene die daar voor hem toezicht houdt.
3.
De vinder is te allen tijde bevoegd de zaak aan enige gemeente in bewaring te geven. Zolang hij dit niet doet, is hij
verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.
4.
De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte of van inbewaringgeving
verlangen.

Artikel 8 | BW5, Boek 5, Titel 2
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5/8.html

1.
Indien een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig is of
wegens de onevenredig hoge kosten of ander nadeel de bewaring daarvan niet langer van de gemeente kan worden
gevergd, is de burgemeester bevoegd haar te verkopen.
2.
Indien de zaak zich niet voor verkoop leent, is de burgemeester bevoegd haar om niet aan een derde in eigendom
over te dragen of te vernietigen.
3.
Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door de
gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders om niet, aan
een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de burgemeester bevoegd het dier
te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht genomen, indien het dier slechts met
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onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen vereist
is.
4.
De opbrengst treedt in de plaats van de zaak.
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Bijlage 10:

Reacties Dierenbelangen

Provisorische aantekeningen bij concept intitiatief-nota dierenwelzijn gemeente Brunssum.
Bij de nota.
Bij blz. 7: de illustraties vervangen door foto's van misstanden hier en nu.
(De gebruikte illustraties kunnen wel heel goed in een servicegids van de gemeente of een service-artikel van de
gemeente in een huis-aan-huisblad als het gaat over vakantie.)
Bij blz. 8: er is nog wel een onderscheid tussen in wezen wilde dieren (als olifanten, leeuwen, tijgers, nijlpaard,
slangen) en werkelijk gedomesticeerde dieren (honden, varkens, geiten) in circus en variëté.
Bij blz. 10. Bij kennisinstanties zien wij graag opgenomen de Dierenbescherming en Faunabescherming.
Bij blz. 11. Tegen het sportvissen en hobbyvissen zal de gemeente voorlopig niet veel kunnen doen. Maar in ieder
geval het vissen niet extra promoten, geen viswedstrijden organiseren. Niet speciaal vis uitzetten in de visvijvers .
Zo mogelijk stimuleren dat in het onderwijs aandacht wordt besteed aan de keerzijde van het hobbyvissen.

Bij blz. 14: voor de kinderboerderij het beleid nader formuleren in een aparte nota.
Bij de aanbevelingen, punt 11 : niet, of in ieder geval niet alleen maar bij de S.K.B.N. ( Stichting Kinderboerderijen
Nederland) , maar bij organisaties als Zorg voor dieren in Den Haag, wie het werkelijk om dierenwelzijn gaat.
Bij blz.15 e.v. : samenwerken met de Dierenbescherming om tot een sluitend regionaal opvangsysteem te komen.
Gedomesticeerde dieren anders dan honden en katten zouden in de toekomst niet meer naar Dierentehuis Oostelijke
Mijnstreek maar naar aparte gespecialiseerde centra gebracht moeten worden.
(Een vergoedingsregeling voor deze dieren moet nog worden uitgewerkt en aangenomen.)
Gewonde en zieke wilde dieren (als egels, wilde konijnen, vossen, dassen) zouden naar het hulpcentrum in
Opglabbeek moeten gaan.
Er is een speciale eekhoornopvang . Ook voor wilde vogels en roofvogels zijn er gespecialiseerde opvangcentra.

Bij blz. 19: Bij de vijvers in het Vijverpark waarschuwingsborden plaatsen om niet te voederen.
Een container plaatsen waar bezoekers van het park hun meegebrachte oud brood e.d. kunnen deponeren (voelt beter
dan in de vuilnisbak en kan als g.f.t-afval worden afgevoerd) .
Duivenoverlast kan op een dier- en publieksvriendelijke manier worden aangepakt door een stadsduiventil te plaatsen
i.p.v. te proberen de dieren uit te roeien of te verjagen. Een grote investering, die zich echter over langere termijn
terugbetaalt. De gemeente Heerlen plaatst ook een duiventil.
D.m.v. het voer kan anticonceptie worden toegepast.
Ingeval bij schadelijke dieren in uitzonderlijke situaties toch wordt overgegaan tot doden : de humaanste methode
zoeken.
Ook de diverse vergiften hebben een zeer verschillende uitwerking.
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Aandachtspunten
Het toezien op de training van politiehonden door politiemensen thuis en door andere particulieren.
Het komt nog weleens voor dat dit met buitensporige hardheid en zelfs mishandeling gebeurt (stroomstoten, prikstok,
schreeuwen, slaan en schoppen door de baas, als de hond niet voldoet deze op eigen houtje doden).
Er is verschil tussen een hond scherp maken en het dier mentaal breken en door het te traumatiseren gehoorzaam en
fel maken.
Meer toezien op en handhaven van naleving van het in de wet en de A.P.V. gestelde m.b.t. ritueel slachten en
clandestien (thuis)slachten.
(Ieder jaar worden na het Offerfeest slachtresten van schapen aangetroffen langs veldwegen. In flatgebouwen in
Brunssum-Noord komt het voor dat schapen in de douche worden geslacht door personen die daar niet bekwaam in
zijn. Zo'n schaap krijgt eerst zout water te drinken, waardoor het in een toestand komt dat het niet meer kan blaten in
de lift en op de galerij.)

Voorstel om contact op te nemen met de gemeente Heerlen, die zich ook bezighoudt met een dierenwelzijnsbeleid.

In de gemeentegids opnemen het adres van Amivedi.
Tegen vakantietijd informatie en adviezen uit de brochure Dier en vakantie van de Dierenbescherming publiceren in
gemeentelijke uitgaven of huis-aan-huisbladen.
Via servicegids van de gemeente bekendheid geven aan raam/deurstickers over de aanwezigheid van huisdieren in het
pand.

Ter attentie:
De Dierenbescherming werkt aan het opzetten van een regionaal centrum voor Dierenwelzijn.
We wachten nog op informatie van de Dierenbescherming op welke termijn dit gerealiseerd zal zijn.
Ook hebben we gevraagd of er andere opvangcentra in de regio zijn voor gedomesiceerde dieren anders dan honden
en katten.
M.b.t. het opvangcentrum voor wilde dieren in Opglabbeek hebben we gevraagd hoe dat gaat in verband met de
bepalingen om dieren over de grens te brengen.
Zodra de antwoorden binnen zijn krijgt u van ons de uitgewerkte aantekeningen.
Daarbij doen we dan ook een folder van de Vissenbescherming over sport- en hobbyvissen, een brochure van de
Dierenbescherming over dieren en vakantie, een artikel uit het blad van Stichting Viervoeters over honden en
kinderen (voorkom bijtincidenten), en voorbeelden van stickers dat er huisdieren aanwezig zijn.

Gertie Ploeg en Chana Rosenbaum
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Bijlage 11:

Reacties Dierentehuis Oostelijke Mijnstreek

Aanvullingen
Blz. 6:
Verwaarlozing en/of mishandeling van dieren
De gemeente heeft zelf geen eigen meldpunt voor dierenmishandeling en –verwaarlozing.

De politie is hiervoor aangewezen
Ook is er een Hulpcentrum voor Wilde Dieren Dierenopvang Dierenbescherming in Sittard gevestigd (0900
– 4040406.)
Is opgeheven in 2006
Het hulpcentrum te Sittard functioneert sinds 2006 niet meer (failliet.) Voor wilde dieren kan de gemeente
Brunssum terecht bij de enige vergunninghouder: het Dierenasiel Mijnstreek

Blz. 13
Dieren in het verkeer en zwerfdierenopvang
In de wetstekst staat ongeveer letterlijk dat de Burgemeester het dier kan afmaken of doorgeven aan derden
tegen betaling van de gemaakte onkosten of om niet.
In praktijk wordt in het kader van dierenwelzijn zoveel mogelijk gepoogd de dieren te herplaatsen.
Dieren worden met regelmaat slachtoffer van het verkeer, zowel gehouden dieren als wilde dieren. Voor de
eerste opvang van gewonde en zwervende dieren is de dierenambulance Heerlen de aangewezen instantie
waar inwoners van Brunssum een beroep op kunnen doen.
Dit klopt niet: de eerstverantwoordelijke voor de opvang van dieren die gevonden zijn, gewond of
niet ligt bij de burgemeester, die het een en ander gemandateerd heeft aan het dierentehuis.
De dierenambulance Z.O.L. moet je zien als waar onderaannemer, inmiddels rijdt de
dierenambulance slechts in opdracht van het dierentehuis.
Gewonde honden en katten worden door de dierenambulance onmiddellijk opgehaald en wordt het
dierentehuis achteraf in kennis gesteld.
Bij de communicatie kan medegedeeld worden dat indien een weggelopen kat wordt ingeleverd in het
dierenasiel de kat verplicht gechipt en geregistreerd wordt voor het standaard tarief, verhoogd met
administratiekosten
Zou je kunnen doen in een actie op het dierentehuis met medewerking van onze dierenartsen en
personeel.
Om zoveel mogelijk honden en katten te chippen zou het aan te raden zijn om chippen van honden en katten
verplicht te stellen in de APV. Dit heeft ook een voordeel voor het innen van de hondenbelasting. Immers als
een weggelopen hond door het asiel wordt opgevangen kan de eigenaar snel achterhaald worden en kan
tevens bekeken worden of de belasting voor de hond betaald is.
Voorzichtig zijn in verband met privacyregeling.

Blz. 14
voor de gemeente omdat er minder asieldagen in rekening gebracht worden;
voor de gemeente omdat er geen asieldagen in rekening gebracht worden;
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In de APV laten opnemen de verplichting voor het laten chippen en registreren van honden en katten.
Mogelijk opnemen in de APV.

Blz. 15
Voorlichting (“is een dier wel hulpbehoevend” en “hoe moet er geholpen worden”), hulp ter plaatse, vervoer
naar een dierenarts, opvangen of vervoeren naar een opvang zijn in dit verband belangrijke taken
De dierenambulance mag geen levende have opvangen en opslaan, immers is de dierenambulance
geen vergunninghouder. Dat is ook zo door ons met de dierenambulance afgesproken.
De dierenambulance wordt op basis van geleverde diensten ingehuurd door de dierenasiels daarnaast heeft
de dierenambulance met een aantal gemeenten een overeenkomst voor het ophalen van dode en gewonde
dieren
Gewonde dieren worden in opdracht van het dierentehuis opgehaald.
Van een overeenkomst voor wat betreft het ophalen van gewonde dieren door de dierenambulance en
Brunssum weet ik niets.
Aanvulling op pagina 15
Ik vind dat in dit stuk de dierenambulance een te grote rol wordt toegedicht. In principe is het
eigenlijk zo: vrijwilligers (dierenambulance) werken voor professionals (dierentehuis) en niet
andersom.
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Bijlage 12:

Reactie Kinderboerderij Schutterspark

Pagina 2:
Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het
gemakkelijker om contacten met de medemens te leggen.
Zo gevaar duivenoverschot.
Pagina 3:
Deze wet heeft tot uitgangspunt dat het verboden is dieren onnodig pijn te doen, letsel te veroorzaken, de
gezondheid of het welzijn te beschadigen en dieren de nodige zorg te onthouden, te doden of een dier als
prijs, gift of beloning uit te reiken.
Maximaal 2 per dier
Castreren = 1
Één oormerk = 2
Twee oormerken is verboden.
De inzet van het kabinet om het non-vaccinatiebeleid van de EU aan te passen wordt onderschreven door de
Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor Dierenaangelegenheden. Daarnaast zijn er wettelijke
regelingen op rijks- en provinciaal niveau die eveneens van invloed kunnen zijn op het dierenwelzijn in onze
gemeente.
Maar is nog niet voldoende geregeld.
Pagina 6:
Ook is er een Hulpcentrum voor Wilde Dieren Dierenopvang Dierenbescherming in Sittard gevestigd
(0900 – 4040406.)
Nederlandse Bond tot Bescherming van Honden
In deze kan de gemeente zich laten bijstaan door de Landelijke Inspectiedienst (LID.) Deze maakt deel uit
van de Dierenbescherming en kan middels een netwerk van plaatselijke en regionale inspecteurs optreden
tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren.
A.I.D. Algemene Inspecteur Dienst Heerlen 045Pagina 9:
Uitgangspunt bij hengelen (vissen) als vorm van openluchtrecreatie, is het gegeven dat hengelen, in
tegenstelling tot andere vormen van jagen, een groot maatschappelijk draagvlak heeft
Openluchtrecreatie – Circus
Alle andere vijvers binnen het Brunssumse grondgebied zijn geen eigendom van de gemeente of zijn
verpacht aan derden (Vereniging voor Natuurmonumenten).
Hoe gaan derden om met deze vraag
Pagina 10:
In de APV is opgenomen aan welke verplichtingen een hondenbezitter op straat dient te voldoen.
Het honden(overlast) beleid heeft de gemeente nader verwoord in een in 2005 geconcipieerde nota.
Hoe luid die?
Bevordering van actieve voorlichting over de consequenties van de aanschaf van een hond en het volgen
van gedragscursussen in verband met de veiligheid op straat en vooral om een goede baas hond
verhouding te bevorderen. Immers hoe schattig een hond ook oogt het is en blijft een roofdier met z’n eigen
specifieke behoeften en aanpak.
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Een onopgevoede hond zou onder de wapenwet moeten vallen!
Pagina 11:
Daarnaast is er ook enige overlast van wilde duiven en meeuwen in het centrum. Het voert te ver om in het
kader van deze nota hier nader op in te gaan
Chlamydia
Actieve vogelwerkgroepen die de wilde vogels onderdak bieden (ophangen van nestkasten) ondersteunen
door hun werkzaamheden niet te belemmeren.
En te factureren.
Pagina 12:
Kinderboerderijen vervullen, indien zorgvuldig ingericht, een aangename en educatieve functie voor
kinderen in de omgang met dieren.
+ zorgverlening
Dit gegeven mag nooit ten koste gaan van het welzijn van de daar aanwezige dieren.
Zijn eraan gewend
De dierenbescherming is erg kritisch ten aanzien van eventueel fok- en verkoopbeleid van dieren op
kinderboerderijen
Fok- vervangen door vermeerderen
Verkoopbeleid: beleid kinderboerderij prijs niet impulsief, fok = goede kwaliteit – afzet genoeg
Naast bovenstaande richtlijnen in de omgang met dieren ware het zinvol om de educatie die verstrekt wordt
uit te breiden met informatie over het boerenleven in z’n algemeenheid en het “nut” voor de mens om vee te
houden en te fokken. De zin van veehouderijen in z’n algemeenheid. Bijvoorbeeld waar komt het vlees op
tafel vandaan behalve uit de supermarkt of van de slager. Het doden (slachten) van vee hoort onlosmakelijk
bij onze samenleving
Nieuwe medelanders hebben een andere visie op boerderijen / landbouwhuisdieren.
Ook voor de kinderboerderij ware het zinvol om nader beleid te formuleren indien deze in beheer van de
gemeente Brunssum of een nog op te richten stichting blijft. In ieder geval dient in zo’n nota aandacht te
zijn voor de huisvesting van alle dieren in de kinderboerderij, een vermelding hoe om te gaan met het
fokken van dieren en het in stand houden van het dierenbestand c.q. veestapel en huisregels over de
omgang en contact met de dieren.
Is reeds gebeurs, ouders zijn verantwoordelijk (huisregels)
Na laten gaan wat er op nationaal niveau speelt op het gebied van fok- en verkoopbeleid bij
kinderboerderijen.
Door wie opgesteld?
Pagina 13:
In het geval van Brunssum wordt deze zorg “ingekocht “ bij het dierenasiel in Heerlen.
Huisvestingsnorm.
Ook mag het welzijn van dieren niet onnodig worden aangetast en mag men dieren niet onnodig laten lijden.
2 ingrepen per dier.
Dieren worden met regelmaat slachtoffer van het verkeer
Bekend maken
Voor de eerste opvang van gewonde en zwervende dieren is de dierenambulance Heerlen de aangewezen
instantie waar inwoners van Brunssum een beroep op kunnen doen.
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Wie betaald Dierenambulance. Welke vogelopvang heeft vergunning roofvogels en egels, vissen,
reeën?, Opglabeek?
Bijvoorbeeld door het organiseren van een chipactie waarbij korting bedongen wordt op het normale
standaard tarief.
Dierenambulance toevoegen
Immers als een weggelopen hond door het asiel wordt opgevangen kan de eigenaar snel achterhaald worden
en kan tevens bekeken worden of de belasting voor de hond betaald is
Ook via dierenarts.

Pagina 15:
Voorlichting (“is een dier wel hulpbehoevend” en “hoe moet er geholpen worden”), hulp ter plaatse, vervoer
naar een dierenarts, opvangen of vervoeren naar een opvang zijn in dit verband belangrijke taken. Ook
voorlichting en educatie kunnen een belangrijke rol spelen.
Geregistreerd vergunning roofvogels enz.
Na laten gaan of in het kader van het gemeentelijke rampenplan is gedacht aan de rol daarbij voor de
dierenasiels en de dierenambulance in verband met de afvoer en opvang van dieren.
24 uur per dag.
Pagina 16:
Het weren of bestrijden van zeer hinderlijke en/of schadelijke dieren (veelal insecten, maar ook muizen en
ratten)
Wespen, eikenprocessierups
Aanpak door gemeentebedrijf bestrijding
Pagina 17:
Botulisme is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan.
Behandeling zieke dieren?, waar, door wie?
Vogelopvang, vogeldierenarts?
Sommige varianten van botulisme zijn aangifteplichtig.
Navragen hoe gemeente omgaat met botulisme slachtoffers.
Pagina 18:
Aangezien voorkomen van botulisme beter is, is een goede voorlichting aan de inwoners over botulisme van
groot belang.
Toevoegen: en alerte reactie gemeente of waterbeheerders bij warm weer stilstaand water.
Georganiseerd dierentoezicht bestrijding: vogelpest (water)vogels, mkz.
Neemt de LNV/RW de regie over, mag dierenambulance niet rijden. Opvangcentra afgesloten.
Pagina 19:
Tijdens het opstellen van de nota is er contact geweest met de heer Jacob Bos (beheerder dieren op de
kinderboerderij) en de heer Rob de Boer (beheerder dierenasiel Heerlen).
Voor het opstellen van de nota is er contact bijdrage geweest met de heer Jacob Bos (beheerder dieren op de
kinderboerderij) en de heer Rob de Boer (beheerder dierenasiel Heerlen).
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Blz. 20
Daarnaast kan de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervullen door het gebruik van
biologische producten te stimuleren
En zelf te gebruiken, recepten bio leverworst, kaas

Aantekening:
De in de nota aangegeven opmerkingen in de bijlagen (wetteksten) zijn niet toegevoegd in deze opmerkingen.
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Bijlage 13:

Reactie Dieren Bescherming
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