Heerhugowaard stad van kansen

Dierenwelzijn
Welfare refers to a state of a being in
relation to its environment
Heerhugowaard “Voor mens en dier
stad van kansen”

versie februari 2009

Samenvatting besluiten
Actiepunt 1:Raad
Toewerken naar een kostendekkende vergoeding in 2010 voor de wettelijke opvang van
zwerfdieren. Hiervoor contracten aan te gaan met de uitvoerden instanties. De financiële
gevolgen meenemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.
Actiepunt 2: Raad
Subsidie á €500 per jaar gaan verstrekken aan Egelopvang ‘’Dikke Prik’’ en ook €500 euro
subsidie aan Vogelopvang ‘’de Strandloper’’.
Actiepunt 3: B&W
Het maken van een afspraak met de Dierenambulance waarin zij zich verbinden om bij rampen
mensen en materiaal in te zetten voor de evacuatie van huisdieren naar een door de gemeente
aan te wijzen opvanglocatie.
Actiepunt 4: B&W
Aanwijzen van een geschikte opvanglocatie voor huisdieren, die in het convenant met de
Dierenambulance wordt opgenomen.
Actiepunt 5: B&W
Communicatie over het hondenbeleid wordt herhaald in het Stadsnieuws door bijvoorbeeld vier
maal per jaar een artikel over dit onderwerp te plaatsen. Verder wordt alle informatie en de
wijzigingen hieromtrent op het internet bijgehouden. Eenmaal in de vijf jaar wordt er informatie
verzonden op wijkniveau, in samenwerking met de wijkpanels
Actiepunt 6: Afdeling
Na uitvoering van de knelpunten inventarisatie in 2009 over de overlap tussen losloopgebieden
voor honden en ecologisch beheerde gebieden een voorstel maken hoe om te gaan met deze
overlap, afhankelijk van de ernst van het probleem. Een oplossing voor eventuele
probleemgebieden die naar voren komen is eind 2009 gereed.
Actiepunt 7: Afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur / Wijkbeheer
In het schooljaar van 2009-2010 een student van Hogeschool van Hogeschool van HallLarenstein een onderzoek laten doen c.q. rapport schrijven voor het in aanmerking komen van
Kinderboerderij de Bongelaar voor het keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’.
Actiepunt 8: Raad
Een eenmalige financiële injectie om het Molendijk pad op te knappen van € 7.500 euro
Actiepunt 9: Afdeling
De mogelijkheden voor een ruiterpad door de gemeente in samenwerking met een
buurgemeente onderzoeken.
Actiepunt 10: Raad
In de vergunningsvoorwaarden opnemen dat circussen met wilde dieren die in aanmerking
willen komen voor een vergunning om in Heerhugowaard te mogen spelen aangesloten dienen
te zijn bij de Vereniging voor Nederlandse Circus Ondernemingen.
Actiepunt 11: B&W
De gemeente stelt geen aanvullende regels op ten aanzien van sportvissen.

Actiepunt 12: B&W
Het tegen gaan van plezierjacht op gemeentegronden in Heerhugowaard. Om die reden de
jachtovereenkomsten die in 2007 reeds zijn verlopen met de Wildbeheereenheid
Heerhugowaard en met particuliere jagers niet meer verlengen. De gemeente laat bestaande
jachtrechten op aangekochte gronden aflopen en verlengt deze rechten niet meer.
Actiepunt 13: B&W
Bij overlast van dieren en/of dierplagen wordt volgens het stappenplan, conform bijlage V,
gewerkt. Er zal in gevallen van overlast of dierplagen tevens contact worden opgenomen met de
Dierenbescherming.
Actiepunt 14: Raad
De leidraad bestendig beheer voor de gemeente Heerhugowaard wordt in tweede kwartaal van
2009 afgerond. Wanneer de gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen is goedgekeurd door het
ministerie van LNV, zal met die leidraad tevens een start worden gemaakt voor de gemeente in
2009.
Actiepunt 15: Raad
Het plaatsen van voorzieningen voor zwaluwen (bijvoorbeeld een zwaluwtil a € 7.500 euro) in
de gemeente Heerhugowaard.
Actiepunt 16: Afdeling
Bij aanplant van nieuw openbaar groen, (beginnend bij omvormingen) in de gemeente houdt
men rekening met het aanplanten van struiksoorten die vlinders aantrekken.

Actiepunt 17: B&W
Bij het voorontwerp (van bijvoorbeeld civiele kunstwerken) al rekening houden met de
mogelijkheid om dieren (zoals vleermuizen) een ruimte te geven. Dit opnemen in Standaard
Programma van Eisen.
Actiepunt 18: Afdeling
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de nut en noodzaak voor een faunatunnel, of andere
vorm van verbinding tussen (ecologische gebieden). Dit onderzoek zal uitgevoerd zijn vóór het
einde van het derde kwartaal van 2009.
Actiepunt 19: Afdeling
De Dierenbescherming Alkmaar e.o., krijgt ingaande januari 2009 twee maal per jaar de
mogelijkheid een artikel in het Stadsnieuws te publiceren. Tevens is er op de website
www.heerhugowaard.nl een deel ingericht over dieren, waar allerhande informatie voor de
inwoners omtrent dierenwelzijn op geplaatst kan worden.
Actiepunt 20: Raad
Ruimte en budget faciliteren voor een werkgroep bestaande uit verenigingen en organisaties die
enthousiast zijn over dierenwelzijnseducatie en hiervoor ideeën hebben en kunnen uitwerken.
Elk jaar dient er voor dierenwelzijnseducatie structureel € 5.000 euro vrij te worden gemaakt.
Actiepunt 21: B&W
Wanneer het contract van de catering bij de gemeente Heerhugowaard afloopt in 2012
omschakelen naar zo volledig mogelijke biologische catering.

Actiepunt 22: Afdeling
Samen met de aanwezige biologische veehouderijen in de gemeente in 2009 een artikel
publiceren in het Stadsnieuws over de biologische veehouderij in de gemeente Heerhugowaard.
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1. Inleiding
Oorspronkelijk werden dieren gedomesticeerd voor praktische zaken. Denk hierbij aan
hulp in de landbouw, bij de jacht, als waakhond, trekdier etcetera. Het dier van vandaag de
dag is steeds meer een uitblinker op sociaal vlak, als gezelschapsdier of hobby. Voor
sommige andere dieren leven wij als mensen in hun natuurlijke habitat en hebben
bouwwerken, stadsparken en pleinen de omgeving ingenomen. Er heeft een verschuiving
plaatsgevonden van de rol tussen mens en dier. De laatste jaren wordt deze verschuiving
erkend als een belangrijk punt van aandacht, niet alleen mondiaal, of landelijk, maar zeker
ook gemeentelijk kan men dierenwelzijn een rol geven in het dagelijks beleid.
Dierenwelzijn is een breed onderwerp en dient daarom ook breed door de inwoners, verenigingen
en organisaties gedragen te kunnen worden. In 2007 is er een document aan het college
aangeboden wat nu de kaderdiscussie dierenwelzijn wordt genoemd van de gemeente
Heerhugowaard. Vanuit het college volgt in 2007 na behandeling van de kaderdiscussie (21-082007), een behoefte om het dierenwelzijnsbeleid op een interactieve manier ondergrond te geven
alvorens vaststelling ervan.
Op 2 oktober 2008 wordt gehoor gegeven aan de wens van het college en wordt in het
gemeentehuis de raadsinformatiemarkt dierenwelzijn georganiseerd. Deze informatiemarkt is
bedoeld voor raadsleden, ambtenaren, inwoners en betrokken partijen om informatie uit te
wisselen en hun eigen visie en mening omtrent het welzijn van dieren in de gemeente
Heerhugowaard te geven. Ook na de raadsinformatiemarkt is niet alleen de Dierenbescherming
nog nauw betrokken geweest, maar nog verschillende andere grotere en kleinere partijen zijn met
de gemeente om tafel gegaan om wensen en aandachtspunten voor de nota dierenwelzijn te
beschrijven. Alle meningen zijn afgewogen en bij elkaar gekomen in deze nota dierenwelzijn van
de gemeente Heerhugowaard. De nota dierenwelzijn dient te worden gezien als een
groeidocument. Niet alle aandachtspunten zullen direct aangepakt kunnen worden, soms is het
iets voor de toekomst. De nota dierenwelzijn groeit en breidt zich uit in de loop der tijd. Er worden
kaders weergegeven waarbinnen beleid mogelijk, noodzakelijk en/of wenselijk is. Wat kan de
gemeente doen om dierenwelzijn te versterken en/of waarborgen? Dierenwelzijn is een breed te
implementeren begrip dat zich verder in de maatschappij zal moeten ontspruiten en vastwortelen.
1.1 Aanleiding
De onderwerpen die in deze nota dierenwelzijn behandeld worden komen voort uit verschillende
bronnen. Waar de kaderdiscussie de oorsprong vormt, zijn er op de raadsinformatiemarkt
verschillende aandachtspunten omtrent dierenwelzijn naar voren gebracht door bezoekers en
standhouders. Ook na de raadsinformatiemarkt zijn er rondetafel gesprekken geweest met
belangenorganisaties. Uit de enquête die een steekproef is onder inwoners van Heerhugowaard,
zijn tevens aandachtspunten naar voren gekomen. De inhoudsopgave is grotendeels opgebouwd
uit de aanbevelingen voor het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Opmerkingen en verzoeken van
alle betrokkenen zijn in de nota behandeld.
1.2 Visie ‘’Heerhugowaard ook voor dieren stad van Kansen’’
Het signaal dat de gemeente Heerhugowaard wil geven met deze nota is dat dieren belangrijk
zijn voor onze samenleving. Veel inwoners in Heerhugowaard hebben een gezelschapsdier,
maar er leven ook veel wilde dieren in Heerhugowaard. De gemeente neemt haar
verantwoordelijkheid daar waar zij dierenwelzijn kan bevorderen of een signaal kan afgeven
tegen dierenleed. Er wordt op dit moment op kleine schaal al gewerkt aan welzijn voor dieren, de
voorbeelden hiervan komen in deze nota naar voren.
1.3 Doel van de notitie
Het doel van de notitie is: het aangeven van hoe de gemeente Heerhugowaard de komende
(college) periode uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken en haar regisserende rol op het gebied
van de zorg en bescherming van dieren. De deskundigheid van de maatschappelijke organisaties
wordt en is reeds benut voor de totstandkoming van deze nota. De steun van en voor deze
organisaties vindt de gemeente belangrijk. Vooral omtrent de wettelijke taken maakt de gemeente
eerlijke en duidelijke afspraken met de uitvoerende instanties. Doelen voor dierenwelzijn komen
verder naar voren in de nota in de vorm van actiepunten en per hoofdstuk worden zij kort in het
begin genoemd. De belangrijkste doelen en richtlijnen voor dierenwelzijnsbeleid van de
Dierenbescherming zijn tevens in deze nota meegenomen. Belangrijkste doel en leidraad door
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deze nota heen, is dat de gemeente Heerhugowaard vindt dat ook dieren een plekje verdienen in
de gemeente. Ook het opstellen van deze nota en het beschikken over een wethouder die
Dierenwelzijn in zijn portefeuille heeft binnen de gemeente is de vervulling van een doel op zich.
Om sommige doelen compleet te kunnen realiseren zijn er echter financiële middelen nodig. In
de bespreking van de Voorjaarsnota wordt de aanvraag voor de benodigde financiële middelen
gedaan.
1.4 Traject
Na de raadsinformatiemarkt is alle verkregen input verwerkt in de nota dierenwelzijn en/of
uitgezet in de gemeentelijke organisatie. Het traject dat deze nota vanaf de conceptvorm 2009
doorloopt is hieronder te zien in het overzicht:
t/m week 2

uitwerken nota Dierenwelzijn

Week 3 en 4

uitzetten van de nota bij de betrokken organisaties en verengingen

Week 5 en 6

verwerking van de reacties organisaties en verenigingen

Week 7

aanleveren van de nota aan het college van B&W

Week 8

behandeling van de nota in het college van B&W

Week 10

behandeling door de commissie Stadsbedrijf

Week 13

behandeling van de nota in de Raadsvergadering

Einde eerste kwartaal

vaststellen nota Dierenwelzijn

1.5 Hoofdlijnen nota
De hoofdlijnen die naar voren komen in deze nota zijn:
• het inzichtelijk maken van de beleidsmogelijkheden op een interactieve wijze
• het voldoen aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de gemeente ten aanzien van
de opvang van huisdieren
• het inzichtelijk maken van de toekomstig uit te voeren beleidspunten
• het in beeld brengen van de zaken die al uitgevoerd worden ten gunste van dierenwelzijn

Bron: Billboard in de gemeente Heerhugowaard
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1.6 Interactieve totstandkoming beleid
De nota dierenwelzijn hier voor u, is op een interactieve wijze tot stand gekomen. Op de
raadsinformatiemarkt zijn verscheidene meningen verzameld. De belangrijkste punten zijn door
bezoekers en standhouders op grote sheets geschreven en daaruit komen vijf hoofdpunten naar
voren. Een overzicht van de standhouders is te vinden in bijlage I. Hieronder staat wat bezoekers
van de raadsinformatiemarkt dierenwelzijn op 2 oktober 2008 als de vijf belangrijkste
speerpunten omtrent dierenwelzijn aangeven:
1. Speciale routes langs wegen maken, inclusief oversteken of onderdoorgangen voor
dieren in het wild en bereden dieren
2. Uitgangspunten opstellen voor een financiële bijdrage aan instanties die niet direct
wettelijke taken uitvoeren, zoals opvang van gewonde ‘’wilde’’ dieren.
3. Vergoeding voor opvang en vervoer van zwerfdieren op contractbasis regelen in plaats
van een standaardvergoeding per inwoner.
4. Zorgen dat kinderboerderij ‘’de Bongelaar’’ het keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’ haalt.
5. Beheer en schadebestrijding van o.a. plaagdieren dienen op de meest diervriendelijke
wijze te gebeuren.
De overige punten die naar voren zijn gekomen maar geen plaats in de top 5 hebben gekregen
zijn in bijlage II na te lezen. In bijlage III kunt u de invulling van de overige sheets vinden die op 2
oktober 2008 aan de muren van de raadszaal hingen.
Enquête dierenwelzijn
Om te kijken of de inwoners van Heerhugowaard enige affiniteit hebben met dierenwelzijn heeft
de gemeente Heerhugowaard in de zomer van 2008, door onderzoeksbureau TNS-NIPO een
enquête laten uitvoeren onder 223 bewoners in Heerhugowaard. De steekproef vond plaats
onder bewoners van 18 jaar en ouder, evenredig verdeeld in mannen en vrouwen. Uitkomst:
Bewoners van de gemeente Heerhugowaard vinden dierenwelzijn in Heerhugowaard over het
algemeen beter dan het landelijk welzijn. Echter wanneer dierenwelzijn wordt vergeleken met
zaken als sociale zorg en verkeersveiligheid wordt dierenwelzijn als minder urgent gezien. Men
zou de media aandacht omtrent dierenwelzijn graag wat hoger willen zien. Wanneer er wordt
gevraagd wat de prioriteiten voor de gemeente zijn op het gebied van dierenwelzijn noemt men
de belangrijkste zaken:
•
•

regels als aanvulling op landelijk beleid opstellen
het verbeteren van dierenwelzijnseducatie op scholen

Met betrekking tot het eerst genoemde punt zal blijken dat de gemeente maar tot op zekere
hoogte bevoegd is om regels als aanvulling op landelijk beleid op te stellen, in hoofdstuk 7 is een
voorbeeld te lezen dat de gemeente dit niet altijd kan uitvoeren. Het verbeteren van
dierenwelzijnseducatie op scholen is terug te vinden in hoofdstuk 12.

6

2. Wettelijk kader
De gemeente heeft geen oneindige bevoegdheden en taken wanneer het op dierenwelzijn
aankomt. Er is een wettelijk kader waarbinnen de gemeente zowel wettelijke bevoegdheden
heeft, als mogelijkheden ter verbetering van dierenwelzijn die niet binnen de wettelijke kaders
vallen. Waar de rol van de rijksoverheid vooral ligt in wetgeving, ligt die van de gemeente meer in
de voorwaarde scheppende sfeer. Zij moet 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 gemeentelijk bestuurlijk kader hiervoor is onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV). De Algemene Plaatselijke Verordening is vooral gericht op het handhaven van de
openbare orde. De gezondheids en welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Flora- en Faunawet
(FFW) zijn de twee kaderwetten die de overkoepelende regelgeving bevatten. Daarnaast vloeien
er uit de verplichtingen van het Burgerlijk Wetboek nog wettelijke plichten voort ten aanzien van
de zorg voor op te vangen dieren.
2.1 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
Deze kaderwet, waaronder ook het Honden- en Kattenbesluit valt, is gericht op het individuele
welzijn van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en exotische dieren gehouden door mensen.
Ten slotte geldt de algemene zorgplicht voor dieren in nood (GWWD artikel 36, lid 1-3). Deze
houdt in dat iedereen verplicht is om aan gewonde dieren en dieren in nood hulp te bieden als dat
redelijkerwijs mogelijk en zinvol is. In de praktijk beperkt zich dat voor inwoners meestal tot het
bellen van de dierenambulance of het brengen van het dier naar een opvangcentrum. De
verplichting tot het bieden van hulp wordt daarmee aan de opvangende instantie overgedragen.
De handhaving van de naleving van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt
uitgevoerd door de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de
Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Zij zijn
als buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd om een procesverbaal op te maken en zo
nodig dieren in beslag te nemen. Handhaving geldt ook als een van de bevoegdheden van de
politie.
2.2 Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet
De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren legt een zorgplicht op voor het individuele dier. De
in 2002 in werking getreden Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet (oktober 2005)
zijn gericht op instandhouding van soorten planten en dieren. De Natuurbeschermingswet regelt
de bescherming van leefgebieden van specifieke soorten, ook uitgesplitst in verschillende
gebieden, onder de naam Natura 2000.
Centraal in de Flora- en Faunawet staan de verbodsbepalingen voor handelingen die nadelig zijn
voor beschermde soorten. Voor het overtreden van de verbodsbepalingen uit genoemde wet kan
op voorwaarden ontheffing of vrijstelling worden verleend. Afhankelijk van de soort verschilt de
zwaarte van de beoordeling. Het ministerie heeft, naast de Gezondheids- en welzijnswet voor
dieren, ook de controle en handhaving van de Flora- en Faunawet gedelegeerd naar de
Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw.
Op grond van de Flora- en Faunawet moet bij alle ruimtelijke ingrepen expliciet rekening
gehouden worden met de aanwezige beschermde planten en dieren. Deze wet is een kaderwet
die op punten nader wordt uitgewerkt bij Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). In februari
2005 is een AMvB in werking getreden die de vrijstellingsbepaling verruimt. Voor een aantal
soorten geldt een algemene vrijstelling, voor andere soorten geldt een vrijstelling onder
voorwaarde van een, door het ministerie van LNV goedgekeurde, gedragscode. De zorgplicht
blijft echter onverminderd gelden. Aan beschermde soorten planten en dieren en hun
leefgebieden mag niet onnodig schade worden toegebracht.
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3. Opvang van gezelschapsdieren
in Heerhugowaard hebben veel mensen één of meerdere huisdieren. Huisdieren zijn erg
belangrijk en hebben ook een grote sociale invloed. Huisdieren kunnen ook voor problemen
zorgen en/of worden achter gelaten. Het gemeentelijk beleid van Heerhugowaard richt zich op
het zo correct mogelijk regelen van de opvang.
3.1 Gemeentelijke taak
De opvang van zwervende huisdieren en de opvang van huisdieren die door hun eigenaar aan
hun lot worden overgelaten is een gemeentelijke taak die verankerd is in het Burgerlijk Wetboek
(boek 5 artikelen 4 t/m 8). Op grond van het Burgerlijk Wetboek is de vinder verplicht aangifte te
doen van andermans verloren eigendom. De aangifteplicht geldt ook voor het vinden van dieren
waarvan kan worden aangenomen dat er een eigenaar is. Na de aangifte kan de vinder, met
inachtneming van de welzijnswetgeving, het dier eventueel zelf in bewaring nemen en verzorgen.
De vinder kan er ook voor kiezen het dier in bewaring te geven bij de gemeente. Deze vorm van
‘’bewaring’’ wordt uitgevoerd door het dierenasiel. Voor alle huisdieren die door de gemeente
worden opgevangen is een wettelijke termijn van 14 dagen vastgesteld. In die tijd kan de
rechtmatige eigenaar het dier terughalen.
3.2 Betalingen gemeente
Het opvangen van dieren is een wettelijke taak. In de praktijk beschikt de gemeente
Heerhugowaard niet over eigen opvangmogelijkheden. Er wordt samen gewerkt met Dierentehuis
Alkmaar, de Dierenambulance en het Knaagdierencentrum in Heiloo. Met de verhoging van de
vergoeding voor de opvang en het vervoer van zwerfdieren is in 2006 een stap gezet naar een
langdurige samenwerking tussen de gemeente en de “opvang”.
Hoewel de vergoeding is verhoogd, wordt nog steeds niet volledig voor de geleverde diensten
betaald. Het verschil wordt nu voor een groot deel gecompenseerd door giften, nalatenschappen
en fondswerving. Door deze inkomsten kan de opvang van zwerfdieren nog steeds worden
uitgevoerd. De gemeente moet zich zelf echter afvragen of dit een maatschappelijk wenselijke
situatie is. In zeker zin wordt het enthousiasme en de liefde voor dieren bij de uitvoerende
instanties gebruikt om de wettelijke taak te laten vervullen onder de kostprijs.
Ook blijkt dat behalve het Dierentehuis ook de stichting Zwerfdier (Alkmaar) een belangrijk deel
van de zwerfkatten uit Heerhugowaard opvangt. De gemeente is er altijd vanuit gegaan dat de
opvang geheel door het Dierentehuis werd verzorgd. Stichting Zwerfdier heeft daarom nog nooit
een vergoeding ontvangen.
Een middel om zicht en grip te krijgen op een duurzame invulling van de wettelijk opvangplicht is
de overgang naar contracten voor de opvang en vervoer van zwerfdieren. Hierbij is het van
belang dat de verschillende instanties duidelijk kunnen aantonen welke diensten zij hebben
geleverd in het kader van de opvangplicht. De gemeente stelt hier tegenover een
kostendekkende vergoeding voor de diensten. Op basis van de contracten kunnen afspraken
worden gemaakt om vanaf 2010 een kostendekkende vergoeding te hebben.
Uit een inventarisatie van de jaarrekeningen en financiële wensen van de instanties, blijkt dat een
verdubbeling van de vergoedingen reëel is. De totale vergoeding voor de opvang van zwerfdieren
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komt wordt dan € 60.000. Binnen het huidige budget (ca € 27.000,-) is deze stijging niet op te
vangen. Een actiepunt is daarom om de opvang op contractbasis verder uit te werken en de
financiële gevolgen mee te nemen in de behandeling van de voorjaarsbegroting in 2009.
Voorbeeld van hoe een contractvorm er uit zal komen te zien is te vinden in bijlage IV. Dit
voorbeeldcontract gaat uit van een bijdrage per dier, de Dierenbescherming zou graag zien dat er
een contractvorm wordt gebruikt die uitgaat van een bijdrage per inwoner.
Actiepunt 1:
Toewerken naar een kostendekkende vergoeding in 2010 voor de wettelijke opvang van
zwerfdieren. Hiervoor contracten aan te gaan met de uitvoerden instanties. De financiële
gevolgen meenemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009.
3.3 Subsidie
Een totaalpakket van wettelijke plicht en zorgplicht kan worden bereikt door niet alleen de
Dierenambulance, Knaagdierencentrum, het Dierentehuis en de Stichting Zwerfdier te
financieren, maar ook vogelopvang de Strandloper en Egelopvang ‘’Dikke Prik’’ een financiële
bijdrage in de vorm van een subsidie te geven. De vogelopvang en de egelopvang zijn afhankelijk
van donaties en sponsors. Ze vervullen een zorgplicht, maar geen wettelijke taak. Wanneer alle
genoemde instanties worden gefinancierd voldoet de gemeente niet alleen aan haar wettelijke
taak, maar laat zij ook zien dat dierenwelzijn serieus wordt genomen en dat zij namens de
burgers de zorgplicht zo volstaat met een vergoeding. Het is een tegemoetkoming voor het goede
werk dat deze instanties op vrijwillige basis uitvoeren.
Actiepunt 2:
Subsidie á €500 per jaar gaan verstrekken aan Egelopvang ‘’Dikke Prik’’ en ook €500 euro
subsidie aan Vogelopvang ‘’de Strandloper’’.
3.4 Dieren in calamiteitenplan
In het kader van dierenwelzijn is het belangrijk dat in het geval van een calamiteit of noodgeval is
geregeld wat men doet met de opvang van de huisdieren. In het rampenplan wordt rekening
gehouden met het welzijn van dieren. In het draaiboek Opvang & Verzorging wordt aandacht
besteedt aan de taken en verantwoordelijkheden op het gebied van dierenwelzijn.
Actiepunt 3:
Het maken van een afspraak met de Dierenambulance waarin zij zich verbinden om bij rampen
mensen en materiaal in te zetten voor de evacuatie van huisdieren naar een door de gemeente
aan te wijzen opvanglocatie.
Actiepunt 4:
Aanwijzen van een geschikte opvanglocatie voor huisdieren, die in het convenant met de
Dierenambulance wordt opgenomen.
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4. Hondenbeleid
In de gemeente zijn ongeveer 3000 geregistreerde honden aanwezig. Zij maken net als de
inwoners van Heerhugowaard gebruik van de openbare ruimte. Om dit gebruik in goede banen te
leiden beschikt de gemeente over een hondenbeleid. De gebieden die zijn aangewezen als
losloopgebied raken in de loop der tijd verstrengeld met andere belangen. De gemeente
Heerhugowaard wil dat deze belangen nader bekeken worden en nauwkeurig worden
afgewogen.
4.1 Het beleid
Hoewel dit beleid stamt uit 1999 is het nog steeds actueel en wordt het regelmatig aangevuld met
nieuwe ontwikkelingen. De regels uit het beleid zijn verwerkt in de APV, zoals de aanlijn- en
opruimplicht. Voor de handhaving op de naleving van de regels beschikt de gemeente over een
aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s). Zij zijn voor ca. 830 uur per jaar belast met
het handhaven van het hondenbeleid.
De gemeente heeft in 2005 gehoor gegeven aan de wens van veel hondenbezitters om locaties
aan te wijzen waar honden los mogen lopen. In totaal gaat het om ca. 40 losloopgebieden voor
honden. Deze gebieden variëren van bermstroken om wandelingen te kunnen maken tot grotere
gebieden voor de broodnodige beweging van de honden. Bij het aanwijzen van de gebieden is
zoveel mogelijk rekening gehouden met de veiligheid van zowel de hond als overige gebruikers
van de openbare ruimte.
De bijzondere locaties zoals verbodsgebieden (o.a. speelterreinen) en losloopgebieden zijn
aangeven met paaltjes. Zo is duidelijk waar de verschillende regels gelden. Aandachtspunt hierbij
is om een kaart met de gebieden ook digitaal beschikbaar te stellen via internet. Overal in de
gemeente geldt de opruimplicht voor hondenpoep. Hiervoor staan door de gemeente verspreid
ruim 170 speciale hondenpoepbakken.
Voor uitgebreidere informatie kan men terecht op de website van de gemeente Heerhugowaard.
Het beleid staat digitaal beschreven samen met digitale kaarten van de losloopgebieden in
Heerhugowaard.
4.2 Hondenbelasting
Op dit moment wordt de hondenbelasting gebruikt als algemeen dekkingsmiddel en is er geen
directe link tussen de betaalde belasting en de geleverde voorzieningen. In 2005 heeft de raad
aangegeven bereid te zijn om de hondenbelasting in stappen van 20% per jaar af te bouwen,
indien blijkt dat de overlast van loslopende honden en hondenpoep afneemt. De eerste stap is in
2007 gezet en wordt de komende jaren doorgezet. Omdat men straks geen idee meer heeft
hoeveel honden en nieuwe hondenbezitters er in de gemeente aanwezig zijn is het goed om
informatie op een andere manier te verspreiden dan uitsluitend via het Stadsnieuws en de
gemeentelijke website. Via de wijkpanels kunnen ook veel nieuwe hondeneigenaren worden
bereikt.
Actiepunt 5:
Communicatie over het hondenbeleid wordt herhaald in het Stadsnieuws door bijvoorbeeld vier
maal per jaar een artikel over dit onderwerp te plaatsen. Verder wordt alle informatie en de
wijzigingen hieromtrent op het internet bijgehouden. Eenmaal in de vijf jaar wordt er informatie
verzonden op wijkniveau, in samenwerking met de wijkpanels

4.3 Losloopgebied en ecologisch beheer
Er is in de gemeente een aantal gebieden waar mensen graag en veel hun hond uitlaten. Daar
waar reeds losloopgebieden in Heerhugowaard zijn aangewezen, wordt er steeds meer
ecologisch beheer toegepast. Dit gaat niet goed samen met elkaar. Vogels broeden op de grond,
of egels die leven op de bodem van een gebied, waar honden ook loslopen. Belangen en
daarmee welzijn van verschillende soorten dieren raken hier verstrengeld. Door een kaart van de
ecologisch beheerde gebieden naast een overzicht van de losloopgebieden voor honden in de
gemeente te leggen, kunnen de knelpunten worden gevonden.
Zodra er knelpunten gevonden zijn zal er wel een oplossing gevonden moeten worden. Is er
wellicht een alternatief losloopgebied, of is ecologische beheer niet mogelijk omdat dit een
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frequent gebruikt losloopgebied is? In 2009 komt er een separaat voorstel na de uitgevoerde
inventarisatie met een voorstel voor oplossingen voor de knelpunten.
Actiepunt 6:
Na uitvoering van de knelpunten inventarisatie in 2009 over de overlap tussen losloopgebieden
voor honden en ecologisch beheerde gebieden een voorstel maken hoe om te gaan met deze
overlap, afhankelijk van de ernst van het probleem. Een oplossing voor eventuele
probleemgebieden die naar voren komen is eind 2009 gereed.
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5. Kinderboerderij en hertenkamp
Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van leven. Men kan dierenwelzijn enkel beoordelen wanneer
er enige kennis is van het dierenrijk. Op spelende wijze komen kinderen in aanraking met allerlei
dieren op een kinderboerderij. De gemeente Heerhugowaard vindt educatie richting kinderen
belangrijk. In de vorm van een landelijk keurmerk wil de gemeente Heerhugowaard ook in de
toekomst aan de bezoekers kunnen laten zien dat de kinderboerderij werkt volgens wettelijke
normen en eisen.
5.1 Kinderboerderij keurmerk
De gemeente Heerhugowaard heeft al jaren beschikking over een kinderboerderij ‘’De
Bongelaar’’ en een hertenkamp (aan de Dreef). Het beheer van deze voorzieningen is
ondergebracht bij Esdégé Reigersdaal. Op haar eigen terrein heeft Esdégé Reigersdaal ook nog
een dierenboerderij. De kinderboerderij is een belangrijke ontmoetingsplek. Zoals reeds vermeld
is een van de aandachtspunten die bezoekers van de raadsinformatiemarkt op 2 oktober 2008
hebben aangegeven;
•

Het behalen van een keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’ voor kinderboerderij ‘’De Bongelaar’’.

Voor bezoekers geeft dit keurmerk de garantie dat er bij de kinderboerderij volgens de wettelijke
voorschriften wordt gewerkt. Periodiek vindt er tevens een controle plaats vanuit Stichting
Kinderboerderijen Nederland zodat het keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’ ook goed voor elkaar zal
blijven na het behalen ervan. Kinderboerderijen worden steeds meer geconfronteerd met
strengere eisen op het gebied van dierverzorging, arbeidsomstandigheden en hygiëne. Het
behalen van het keurmerk geeft aan dat de kinderboerderij de checklist zoals weergegeven op de
site www.kinderboerderij.nl/keurmerk met ja kan beantwoorden.
De kinderboerderij in Heerhugowaard is in april van 2008 door de Dierenbescherming onderzocht
op eventuele aandachtspunten. In het rapport ‘’Kinderboerderijen regio Alkmaar en IJmond’’ zijn
de resultaten beschreven.
De kinderboerderij en hertenkamp zijn dé aangewezen plaats om te zien hoe met dieren om dient
te worden gegaan. De opgroeiende jeugd van Heerhugowaard komt daar in (soms eerste)
aanraking met dieren en dierenwelzijn. De gemeente Heerhugowaard kan daar dan ook laten
zien hoe het ‘’hoort’’. In het informatieve B&W stuk van 13 mei 2008 heeft men ingestemd de
verbeterpunten uit het rapport van de Dierenbescherming over de kinderboerderij mee te nemen
in de nota dierenwelzijn. Om kenbaar te maken dat de kinderboerderij volgens de wettelijke eisen
en normen te werk gaat kan voor de kinderboerderij het keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’ worden
behaald.
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Om te onderzoeken of de kinderboerderij aan het keurmerk (de eerste fase hiervan is ‘’Goed voor
elkaar’’) kan voldoen zal een student van een agrarische Hogeschool dit onderzoeken als
afstudeeropdracht vanuit bijvoorbeeld de afstudeerrichting kwaliteitssystemen dierenhouderij.
Tevens kan deze student de aandachtspunten aangestipt door de Dierenbescherming mee
nemen. Dit advies kan worden gebruikt om verder te zien of de gemeente Heerhugowaard in
aanmerking wil komen voor het keurmerk en of er wellicht andere zaken zijn waarmee de
kinderboerderij zich kan versterken.
Actiepunt 7:
In het schooljaar van 2009-2010 een student van Hogeschool van Hogeschool van HallLarenstein een onderzoek laten doen c.q. rapport schrijven voor het in aanmerking komen van
Kinderboerderij de Bongelaar voor het keurmerk ‘’Goed voor elkaar’’.
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6. Paarden
In de gemeente Heerhugowaard is een groot deel van het gebied nog agrarisch/landelijk
ingericht. Paarden spelen binnen en vlakbij de gemeentegrenzen een grote rol. Vanuit de
paardensport komt een wens naar voren voor ruiterpaden. De gemeente Heerhugowaard vindt
recreatie en daaraan gekoppeld dierenwelzijn belangrijk en zal daarom het uitzoeken van
mogelijke ruiterroutes voor haar rekening nemen.
6.1 Welzijn van paarden
In 2009 zal de Dierenbescherming zich specifiek met paarden en het welzijn van paarden bezig
gaan houden. Paarden staan in 2009 speciaal op de agenda bij de Dierenbescherming,
opkomende populariteit gekoppeld aan onwetendheid van mensen zorgt soms voor problemen.
De gemeente Heerhugowaard zal deze ontwikkelingen van de Dierenbescherming volgen en
wanneer zich zaken voordoen omtrent het welzijn van paarden die belangrijk zijn voor de
gemeente Heerhugowaard hier op inspelen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
heeft samen met de sectorraad paarden in 2006 de handreiking voor de paardenhouderij in de
praktijk uitgegeven. De vraagstukken waar men wellicht nu of in de toekomst omtrent
paardenhouderij mee te maken kan hebben worden hierin beschreven.
6.2 Ruiterpaden
Op de raadsinformatiemarkt is als belangrijk speerpunt genoemd, het aanleggen van routes en
onderdoorgangen voor dieren. In de gemeente Heerhugowaard zijn twee maneges en enkele
pensionstallen aanwezig. Ook grenzend aan de gemeente zijn veel stallen te vinden. Ruiters
hebben in de omgeving weinig tot geen ruimte om met hun paard/pony naar buiten te gaan.
Vanuit de rijverenigingen in de gemeente Heerhugowaard is het verzoek gekomen om het pad
aan de Molendijk op te knappen en om een ruiterpad aan te leggen die door de gemeente heen
loopt en aansluiting heeft met het Park van Luna. Het pad aan de Molendijk wordt door ruiters
gebruikt, maar het is geen officieel ruiterpad. Het pad is in handen van Staatsbosbeheer. Het
onderhoud valt dan ook niet onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. Rijvereniging zou graag
zien dat het pad Molendijk begaanbaar wordt gemaakt om te paardrijden. Met mankracht en een
kleine financiële bijdrage tonen zij hun bereidwilligheid. Wanneer de gemeente een eenmalige
bijdrage kan doen om het pad op te knappen, zal de rijvereniging het onderhoud op zich kunnen
nemen.
Actiepunt 8:
Een eenmalige financiële injectie om het Molendijk pad op te knappen van € 7.500 euro
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In het kader van recreatie gaat de gemeente de mogelijkheden voor een ruiterpad nader
bekijken. Ook de verkeersveiligheid speelt hierbij natuurlijk een rol en zal er worden bekeken wat
de opties zijn. De buurgemeenten worden ook betrokken bij het vinden van een geschikte
ruiterroute. Het onderzoek waar een ruiterroute mogelijk is (recreatief gezien) wordt bekeken door
de afdeling Welzijn Onderwijs en Cultuur, verder dient de in het kader van verkeersveiligheid de
mogelijke route ook nog te worden bekeken. Daarna kan er ook een (financieel) voorstel gedaan
worden voor het aanleggen van een ruiterpad.
Actiepunt 9:
De mogelijkheden voor een ruiterpad door de gemeente in samenwerking met een
buurgemeente onderzoeken.
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7. Gebruik van dieren voor vermaak
Elk jaar worden er vergunningen verleend voor het organiseren van circussen in de gemeente
Heerhugowaard. In het raadsprogramma 2006-2010 is opgenomen om naar terughoudendheid te
streven ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor circussen met dieren. Tot op heden
kan een vergunning alleen geweigerd worden op gronden van openbare orde en veiligheid.
7.1 Vergunningen voor evenementen met dieren
De gemeente Winschoten heeft als eerste gemeente in Nederland een vergunning geweigerd
aan een circus met als weigeringgrond ‘’strijdigheid met dierenwelzijn’’. De gemeenteraad van
Winschoten en de burgemeester vinden dat het houden en gebruiken van wilde dieren in
circussen niet getuigt van goed welzijn voor deze wilde dieren. In de APV heeft de gemeente
Winschoten bij de evenementenvergunning strijdigheid met dierenwelzijn als weigeringgrond
opgenomen. De Vereniging voor Nederlandse Circus Ondernemingen (VNCO) en het circus
hebben een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Winschoten. Op 28 oktober 2008 luidt
het vonnis dat er voor dierenwelzijn geen aanvulling is op gemeentelijk niveau. De gemeente is
niet bevoegd om regels te stellen over dieren in circussen, omdat dat een taak is van de centrale
overheid. Gemeente in kwestie is echter wel voornemens hoger beroep in te stellen tegen deze
uitspraak.
De Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen behartigt de belangen van de
Nederlandse circussen. In Nederland zijn verscheidene circussen, ook circussen met een goede
internationale reputatie. De VNCO is aangesloten bij de organisatie die europees de belangen
van het circus en de circusdieren behartigt. De vereniging VNCO ziet toe op dierenwelzijn en
heeft verscheidene beleidsregels en richtlijnen voor circusdieren opgesteld.
Actiepunt 10:
In de vergunningsvoorwaarden opnemen dat circussen met wilde dieren die in aanmerking
willen komen voor een vergunning om in Heerhugowaard te mogen spelen aangesloten dienen
te zijn bij de Vereniging voor Nederlandse Circus Ondernemingen.
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8. Intensieve veehouderijen
Intensieve veehouderij is een onderwerp dat veel in het nieuws is geweest in de afgelopen tijden.
Intensieve veehouderij is een andere benaming voor niet grondgebonden veehouderij.
Voorbeelden van deze vorm van veehouderij zijn; de varkenshouderij, pluimveehouderij en
bijvoorbeeld pelsdieren. De gemeente Heerhugowaard heeft nog veel agrarische bedrijvigheid. In
Heerhugowaard is nieuwe intensieve veehouderij op grond van het bestemmingsplan uitgesloten.
8.1 Intensieve veehouderijen in Heerhugowaard
Nederland huisvest nog altijd een groot aantal landbouwhuisdieren. Ook in Heerhugowaard is
nog agrarische bedrijvigheid. Voor wat betreft de intensieve veehouderijen zijn er in
Heerhugowaard drie intensieve varkenshouderijen en vier intensieve pluimveehouderijen
aanwezig. Op grond van het bestemmingsplan is een nieuwe intensieve veehouderij uitgesloten.
Bij de aanvraag voor een uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij worden
verscheidene aspecten meegewogen. Op grond van bestemmingsplan wordt uitbreiding van
bestaande intensieve veehouderij niet uitgesloten. Wanneer de milieuwetgeving het toe laat en
de economische aspecten zwaar mee wegen is het mogelijk om een verzoek tot uitbreiding te
doen.
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9. Sportvisserij
Dierenwelzijn zal altijd een begrip zijn dat ruimte voor discussie geeft. Sportvisserij is typisch een
voorbeeld van zo’n discussie onderwerp. De gemeente Heerhugowaard vindt verenigingen
belangrijk voor een gemeente en stelt tevens dierenwelzijn hoog in het vaandel. Met de
aanwezigheid van felle voorstanders en felle tegenstanders probeert de gemeente ook voor
sportvisserij de beste beslissing te maken voor het overgrote deel van de inwoners van
Heerhugowaard.
9.1 Belangen afweging
Er kunnen tegenstrijdige belangen een rol spelen wanneer het aankomt op dierenwelzijn. De
sportvisserij is daar een voorbeeld van. Dierenwelzijnsorganisaties stellen dat sportvissen in strijd
is met dierenwelzijn. De gemeente kiest in het kader van Sportvisserij er niet voor om sportvissen
tegen te gaan. Dit betekent dat de gemeente kiest voor het verenigingsleven en belang van
hengelsportorganisaties en niet voor het mogelijk verminderen van vissenleed.
Zowel de rijksoverheid als de belangenverenigingen hebben gedragscodes opgesteld om de
schade aan vissen zoveel mogelijk te beperken. Het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) is sinds 2006 belast met het beheer en onderhoud van het stedelijk
water in de gemeente. Hengelsportvereniging VIOD heeft voor de wateren in Heerhugowaard de
visrechten gehuurd. De vereniging VIOD houdt zich niet alleen bezig met vissen en haar leden,
maar ook met het visstandbeheer. Zij maken bijvoorbeeld inventarisaties van de visstand in de
gemeente. Hierbij is de vissenpopulatie gebaat en wordt er voor een gezonde waterhuishouding
gezorgd.
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9.2 Visevenementen:
Er vinden in de gemeente Heerhugowaard visevenementen plaats, ongeveer 20 keer per jaar. De
Dierenbeschermingsorganisaties hebben enkele punten van aandacht als het aankomt op
visevenementen. De Dierenbeschermingsorganisaties zijn tegen het gebruik van bijvoorbeeld
weerhaken en leefnetten. De hengelsportvereniging heeft leefnetcodes en andere
omgangsregels opgesteld om de vissen op een zo vriendelijk mogelijke manier te behandelen.
Tijdens evenementen is er extra controle op het omgaan met de vissen aanwezig.
In mei 2006 heeft de raad een verbod opgenomen om te overnachten op of aan de openbare
weg. Dit verbod treft ook de vissers langs de waterkant. Op grond van het verbod om te
overnachten aan de openbare weg, wordt nachtvissen in die zin niet aangemoedigd.
Schuilmiddelen, als een paraplu of eenvoudig tentje, staan niet op gespannen voet met het
overnachtingverbod.
Sportvisserij Nederland, de Dierenbescherming en de Vissenbescherming zijn zodanig
georganiseerd dat zij op landelijk niveau met elkaar kunnen overleggen en discussiëren. De
gemeente Heerhugowaard zal dan ook geen aanvullende regels opstellen. Er is geen toezicht
vanuit de gemeente op sportvisserij. Hoewel de gemeente geen aanvullende eisen zal opstellen,
kan zij wel de hengelsportvereniging aanmoedigen om op een verantwoordelijke manier met
educatie en visserij om te gaan. De gemeente en de hengelsportvereniging zouden samen
afspraken kunnen maken zodat er zo diervriendelijk mogelijk omgegaan wordt met vissen, in de
vorm van een gedragscode bijvoorbeeld.
Actiepunt 11:
De gemeente stelt geen aanvullende regels op ten aanzien van sportvissen.
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10. Jacht, beheer en schade bestrijding
Er is een scala aan alternatieven beschikbaar om problematiek omtrent een overschot of
probleem met bejaagbare diersoorten te lijf te gaan. De gemeente Heerhugowaard is dan ook
tegen onnodig dierenleed en zal waar mogelijk is de plezierjacht tegen gaan in de gemeente.
10.1 Verschillende vormen van jacht
In de gemeente Heerhugowaard wordt er gejaagd. Er zijn verschillende vormen van jacht die in
de Flora- en Faunawet worden onderscheiden, namelijk jacht, beheer en schadebestrijding. Op
gemeentelijk niveau kan de gemeente als eigenaar van gronden het jachtrecht zelf uitoefenen of
het verhuren aan anderen. Tot en met 2007 zijn er jachtovereenkomsten geweest met de
Wildbeheereenheid Grootgeestmerambacht en met particuliere jagers. Bij het niet verlengen van
de jachthuurovereenkomst is de gemeente verantwoordelijk voor het wildbeheer en/of de
eventuele schade die kan worden veroorzaakt door wild op die terreinen. Percelen waar de
jachthuurovereenkomst betrekking op heeft zijn meestal nog in agrarisch gebruik.
De grondeigenaar is bepalend in het geval van jacht. Bij het verpachten van grond heeft de
pachter echter de zeggenschap over de grond ook verkregen. Wanneer bij het verkopen/kopen
van de grond reeds jachtrechten zijn verhuurd worden deze mee verkocht. De gemeente
Heerhugowaard koopt gronden aan (in het buitengebied) voor nieuwe projecten. Op deze
gronden kunnen nog jachtrechten rusten, de jachtrechten staan boven het eigenaarrecht. De
jachtrechten worden mee verkocht met de grond. De gemeente let hier bij aankoop niet bewust
op.
Actiepunt 12:
Het tegen gaan van plezierjacht op gemeentegronden in Heerhugowaard. Om die reden de
jachtovereenkomsten die in 2007 reeds zijn verlopen met de Wildbeheereenheid
Heerhugowaard en met particuliere jagers niet meer verlengen. De gemeente laat bestaande
jachtrechten op aangekochte gronden aflopen en verlengt deze rechten niet meer.
Het niet meer verlengen van de jachthuurovereenkomsten wil niet per definitie zeggen dat er
nooit meer een dier gedood mag worden. Men gaat dan uit van het ‘’Nee, tenzij’’ principe dat de
Flora – en Faunawetgeving inhoudt. Met een ontheffing kan er op basis van de Flora- en
Faunawet alsnog gejaagd worden. In het geval van ernstige landbouwschade, of wanneer het
gaat om de bedreiging van zaken van groot maatschappelijk belang, zoals openbare orde en
veiligheid of volksgezondheid, die niet op een andere manier kan worden voorkomen of
bestreden zou men jacht als laatste redmiddel in kunnen zetten. Voor particuliere gronden kan de
gemeente enkel een signaal afgeven of jacht wel of niet is gewenst.
10.2 Overlastgevende dieren: dierplagen
Dierplagen zijn een lastig te omschrijven begrip. Wanneer is iets een plaag te noemen? Wanneer
levert iets overlast op voor inwoners of voor de leefruimte? In de gemeente Heerhugowaard komt
als vijfde speerpunt op de raadsinformatiemarkt in oktober 2008 naar voren, dat inwoners van
Heerhugowaard graag hebben dat onder andere schadebestrijding op een zo diervriendelijk
mogelijke wijze plaats vindt.
De GGD van de gemeente Amsterdam heeft in haar nota Dierplaagbestrijding een
stappenschema opgenomen. In dit stappenschema worden eerst de stappen genomen om op
een zo diervriendelijk mogelijke manier een oplossing te vinden voor eventueel overlast van
dieren en/of dierplagen. De Dierenbescherming heeft aangegeven dat wanneer de gemeente niet
kan komen met alternatieven voor jacht, zij graag willen helpen bij het vinden van een oplossing.
Als er sprake is van groot gevaar voor de gezondheid en alle stappen zouden niet werken, kan
men alsnog een ontheffing aanvragen voor schadebestrijding. De gemeente Heerhugowaard zal
volgens het diervriendelijke stappenplan werken.
Actiepunt 13:
Bij overlast van dieren en/of dierplagen wordt volgens het stappenplan, conform bijlage V,
gewerkt. Er zal in gevallen van overlast of dierplagen tevens contact worden opgenomen met de
Dierenbescherming.
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Uitbraak van dierziekten
Vanuit de Europese Unie zijn richtlijnen opgesteld voor de bestrijding van dierziekten.
Maatregelen hiervoor zijn opgenomen in nationale wetgeving. In Nederland is dat de
Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren. Ervaringen met uitbraken van dierziekten in de
afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat er vanuit het ministerie van Landbouw Natuur en
Voedselkwaliteit een aantal crisishandboeken zijn gemaakt. Hierin is vastgesteld hoe LNV
handelt in het geval van een uitbraak van dierziekten.
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11. In het wild levende dieren
De meeste van de dieren die in de gemeente leven, zijn in het wild levende dieren. Bij veel
handelingen in de openbare buitenruimte heeft men te maken met de aanwezigheid van deze
dieren en daarom ook met de Flora- en Faunawet. In 2009 heeft de gemeente een document
opgesteld waarin specifiek het belang van de in het wild levende dieren naar voren komt bij het
beheren van de openbare ruimte.
11.1 Gedragscode voor de gemeente Heerhugowaard
Om niet voor iedere handeling een aparte ontheffing aan te hoeven vragen is het mogelijk
volgens een door het ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode te werken wanneer men
beschermde dieren- en planten verwacht op die plaats in de gemeente. Als gemeente kan men
ervoor kiezen zelf een gedragscode op te stellen, maar kan ook gewerkt worden volgens een
ingevulde leidraad die hoort bij een gedragscode die door LNV is goedgekeurd, van bijvoorbeeld
de stichting Stadswerk.
Er is een gedragscode opgesteld voor bestendig beheer en de gedragscode ruimtelijke
ontwikkelingen en bestendig gebruik ligt op dit moment ter goedkeuring bij het ministerie van
LNV. Stichting Stadswerk dringt er op aan om voor zoveel mogelijk gemeente uniformiteit te
bewerkstelligen wanneer het aankomt op werken volgens een gedragscode. Iedere gemeente
heeft andere natuur en stadsgebieden met andere voorkomende dieren daarin. Daarom is het
nodig om de gedragscode specifiek te maken. De gemeente Heerhugowaard is op dit moment
bezig met het ontwikkelen van een ingevulde leidraad.
Actiepunt 14:
De leidraad bestendig beheer voor de gemeente Heerhugowaard wordt in tweede kwartaal van
2009 afgerond. Wanneer de gedragscode ruimtelijke ontwikkelingen is goedgekeurd door het
ministerie van LNV, zal met die leidraad tevens een start worden gemaakt voor de gemeente in
2009.
11.2 Bevorderen van natuurontwikkeling
De gemeente Heerhugowaard is rijk aan initiatieven die vanuit de inwoners van Heerhugowaard
geboren zijn. Er zijn in elke wijk in Heerhugowaard wijkpanels aanwezig. Deze wijkpanels
vertegenwoordigen de wijk en haar inwoners. Zij beschikken ieder jaar over klusbudgetten om in
de wijk activiteiten te organiseren. Er zijn wijkpanels die dit aan dierenwelzijn hebben besteed.
Nominatie Stadsvogelprijs gemeente
De gemeente Heerhugowaard is samen met de gemeente Terneuzen en Zoetermeer op 4
december 2008 genomineerd voor de Stadsvogelprijs en heeft een gedeelde 2e en 3e plaats
gewonnen. De prijs wordt uitgegeven door de Vogelbescherming Nederland om creatieve
projecten voor stadsvogels te stimuleren. De gemeente Heerhugowaard was met twee projecten
aangemeld, met het Mussenproject in de rivierenwijk en met het project Stad van de Zwaluw in
de Wijk Stad van de Zon.

Mussenproject in de Rivierenwijk
In de Rivierenwijk in Heerhugowaard is vanuit het wijkpanel Rivierenwijk een initiatief gekomen
om de huismus een belangrijke plaats in de gemeente te geven en terug te brengen in de
achtertuinen. Het mussenproject loopt vanaf maart 2008 tot en met maart 2009. Betrokken bij het
mussenproject zijn: wijkpanel Rivierenwijk, gemeente Heerhugowaard, IVN (vereniging voor
natuur- en milieu educatie), Stichting Welzijnswerk Heerhugowaard, Woonwaard Heerhugowaard
en het Leger des Heils. Middels een originele uitnodiging waarin vogelzaad meegestuurd is in de
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envelop zijn bewoners uitgenodigd mee te werken aan het mussenproject. Bewoners maakten
samen nestkasten, die zijn opgehangen overal in de wijk. Einde van 2008 zullen er wederom
uitnodigingen verzonden worden om rond de kerstperiode samen met bewoners dinertafeltjes
voor mussen te gaan maken. In het voorjaar 2009 wordt er in Heerhugowaard een prijs uitgereikt
voor de meest aantrekkelijke mussentuin. Dit is een duidelijk voorbeeld van een sociaal project
dat niet alleen de cohesie versterkt, maar ook het mussenwelzijn in de gemeente
Heerhugowaard.

Stad van de Zon zwaluwenkasten

Stad van de Zwaluw
Een project van het wijkpanel Stad van de Zon is Stad van de Zwaluw. De ligging van woningen
in een waterrijk gebied vroeg hier om de aanpak van een ander soort vogel dan een mus, er is
gekozen voor de zwaluw. Medio 2008 is men begonnen in dit wijkpanel met het inkopen van
nestkasten en deze voor een klein bedrag verkopen aan inwoners van Stad van de Zon. Het blijkt
een succes, de tweede ronde ingekochte nestkasten wordt nu verkocht. Er is geen einddatum
voor dit project aangewezen, men gaat hier enthousiast mee door. Tijdens dit project is er ook
een vogelwerkgroep in Heerhugowaard opgericht in samenwerking met IVN. En heeft IVN in de
zomer een avond georganiseerd met informatie over zwaluwen. Er zijn nog vele ideeën rondom
vogelprojecten in Heerhugowaard. Andere wijkpanels hebben inmiddels aangegeven ook
geïnteresseerd te zijn in de nestkasten voor zwaluwen en deze wellicht ook in wijk te gaan
promoten en ophangen.
De gemeente Heerhugowaard heeft tevens de intentie tot het plaatsen van zwaluwentillen, een
plaats waar hele kolonies zich kunnen vestigen. Er is in Heerhugowaard ruimte voor initiatieven
vanuit bewoners via de wijkpanels, dat blijkt uit de door bewoners enthousiast opgezette
projecten in de Stad van de Zon en de Rivierenwijk. Met IVN kunnen afspraken gemaakt worden
over het beheer van de til.
Actiepunt 15:
Het plaatsen van voorzieningen voor zwaluwen (bijvoorbeeld een zwaluwtil a € 7.500 euro) in
de gemeente Heerhugowaard.
Educatie IVN
De organisatie IVN heeft lessen over mussen en hun eigenschappen gegeven op lagere scholen
in de Molenwijk. Deze lessen zijn tevens gefinancierd uit het wijkpanel budget van de
Rivierenwijk. In het najaar 2008 heeft IVN lessen gegeven over watervogels op deze lagere
scholen. Het gaat hierbij allemaal om bewustwording van welke vogels er in de eigen ‘’wijk’’
aanwezig zijn. De kinderen leren zo dat de vogels ook deel uitmaken van de wijk en hoe zij hier
het beste mee om kunnen gaan.
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Vlinders
Bij het onderhoud en de aanplant van openbaar groen zal er rekening worden gehouden met de
aanplant van struiken die bevorderlijk zijn voor de vlinderpopulatie.
Actiepunt 16:
Bij aanplant van nieuw openbaar groen, (beginnend bij omvormingen) in de gemeente houdt
men rekening met het aanplanten van struiksoorten die vlinders aantrekken.
11.3 Ecologische infrastructuur
Vanuit het college is bij bespreking van de kaderdiscussie dierenwelzijn de wens geuit, om
bijvoorbeeld bij de aanleg/plaatsing van civiele kunstwerken meer rekening te houden met dieren.
Er zou bij het maken van een brug rekening kunnen worden gehouden met een plek waar
vleermuizen onder de brug kunnen verblijven. Zo wordt de stadse ruimte diervriendelijk gemaakt.
Voor ideeën en aanbevelingen is er de vereniging IVN die de gemeente hierover specifieke
voorlichting zou kunnen geven en dat graag wil doen. Bij het voorontwerp kan de gemeente dan
al rekening houden met bijvoorbeeld een hol onder een brug voor vleermuizen. In de nieuwe en
moderne wijk stad van de Zon in Heerhugowaard wordt een bunker voor vleermuizen
gerealiseerd.
Actiepunt 17:
Bij het voorontwerp (van bijvoorbeeld civiele kunstwerken) al rekening houden met de
mogelijkheid om dieren (zoals vleermuizen) een ruimte te geven.
Volgens de bezoekers van de Raadsinformatiemarkt is het meest belangrijke speerpunt; Zorgen
voor routes en onderdoorgangen voor dieren. Er zijn nog plekken waar volgens natuurliefhebbers
uit Heerhugowaard de aansluiting tussen ecologische gebieden voor dieren beter kan zijn. Dit
hoeft niet per se in de vorm van een tunnel, maar kan ook door een ecologische strook
bijvoorbeeld zijn.
Actiepunt 18: Afdeling
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de nut en noodzaak voor een faunatunnel, of andere
vorm van verbinding tussen (ecologische gebieden). Dit onderzoek zal uitgevoerd zijn vóór het
einde van het derde kwartaal van 2009.
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12. Voorlichting
Voorlichting en educatie vormen de basis voor het bevorderen van welzijn voor dieren. Wanneer
men onwetend is kan er ook niet verantwoordelijk worden gehandeld. Voorlichting kan op
verschillende manieren. Educatie is belangrijk en de gemeente wil als platform fungeren voor
ideeën en initiatieven vanuit de gemeenschap.
12.1 Communicatie
De gemeente wil voor communicatie en voorlichting een platform bieden voor instanties die
informatie willen verstrekken. De Dierenbescherming heeft de wens geuit gemeentebreed te
willen informeren en voorlichten. De Dierenbescherming krijgt de mogelijkheid om twee keer per
jaar een artikel in het Stadsnieuws te publiceren om de inwoners van Heerhugowaard van
informatie te voorzien. Een voorstel is om dit bijvoorbeeld voor het zomerseizoen in elk geval één
keer te doen, om iedereen te informeren over de mogelijkheden van entingen op vakantie, wat te
doen met huisdier tijdens vakantie, eventuele ziektes en paspoorten en allerlei soorten informatie.
Ook de website mag de Dierenbescherming benutten met een kopje voor dierenwelzijn. Hierop
kan de Dierenbescherming informatie plaatsen die zij graag beschikbaar willen stellen aan de
inwoners van Heerhugowaard en andere bezoekers van deze website. Ook speciale
telefoonnummers kunnen op dit deel van de website worden geplaatst. Natuurlijk is er voor
anderen ook een plaats op de website. De Vogelbescherming bijvoorbeeld, heeft reeds
aangegeven graag wat zaken te willen communiceren onder de inwoners van Heerhugowaard.
Het uitgangspunt is om het kopje dierenwelzijn op de website breed in te (laten) vullen met
interessante informatie.
Actiepunt 19:
De Dierenbescherming Alkmaar e.o., krijgt ingaande januari 2009 twee maal per jaar de
mogelijkheid een artikel in het Stadsnieuws te publiceren. Tevens is er op de website
www.heerhugowaard.nl een deel ingericht over dieren, waar allerhande informatie voor de
inwoners omtrent dierenwelzijn op geplaatst kan worden.
12.2 Dierenwelzijnseducatie
Uit de enquête en de raadsinformatiemarkt komt naar voren dat de mensen behoefte hebben aan
meer educatie over dierenwelzijn. Ook vele standhouders die op de raadsinformatiemarkt
aanwezig waren zijn enthousiast om het onderwerp dierenwelzijnseducatie verder uit te werken.
Dierenwelzijnseducatie heeft (nog) geen vaste plaats binnen de gemeente. Mogelijkheden
hiervoor liggen bijvoorbeeld bij de bibliotheek, of de kinderboerderij. De vereniging IVN heeft al
via verscheidene wegen en op vele manieren voorlichting gegeven in de gemeente
Heerhugowaard en wil dat in de toekomst ook graag blijven doen. Allerlei organisaties en
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verenigingen hebben ideeën over natuur- en milieu en dierenwelzijnseducatie. Maar ook kunnen
verenigingen en organisaties zelf bijdragen aan educatie op scholen. Echter welke ideeën zijn
uitvoerbaar? En welke plannen sluiten het beste aan bij de gemeente Heerhugowaard. Wie
kunnen er beter gehoor geven aan de wensen op dit gebied dan de inwoners en
belangenorganisaties uit de gemeente zelf. De gemeente faciliteert in de ruimte en stelt een
budget beschikbaar ieder jaar om in te richten voor dierenwelzijnseducatie. In eerste instantie is
de doelgroep basisscholen, daar wordt het begin gemaakt.
Actiepunt 20:
Ruimte en budget faciliteren voor een werkgroep bestaande uit verenigingen en organisaties die
enthousiast zijn over dierenwelzijnseducatie en hiervoor ideeën hebben en kunnen uitwerken.
Elk jaar dient er voor dierenwelzijnseducatie structureel € 5.000 euro vrij te worden gemaakt.

12.3 Communicatie nota dierenwelzijn
Binnen de gemeentelijke organisatie dient iedereen op de hoogte te zijn van de nota
dierenwelzijn. Er wordt nog nagedacht over een effectieve en originele manier om iedereen op de
hoogte te stellen van dit beleid. Vast staat echter wel dat er een videoboodschap wordt
opgenomen waarin onder andere enkele betrokkenen en de wethouder dierenwelzijn aan het
woord zullen komen over de interactieve totstandkoming van dit beleid. Dit filmpje zal daarna te
zien zijn op de website van de gemeente Heerhugowaard.
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13. Biologische producten
Om het goede voorbeeld te geven aan de inwoners van de gemeente Heerhugowaard zal de
gemeente in een ideale situatie uitsluitend biologische producten aanbieden aan haar
medewerkers. De gemeente heeft te maken met nog lopende contracten en met het beleidsplan
duurzame ontwikkeling.
Biologisch aanbod catering gemeentehuis
Van het totale assortiment dat de kantine van de gemeente Heerhugowaard aanbiedt is 30-35%
biologisch. Op dit moment loopt er een contract voor de interne catering van de gemeente
Heerhugowaard. Dit contract loopt tot en met december 2012. Wanneer het catering contract ten
einde loopt zal de nieuwe aanbesteding plaats vinden op basis van de criteria voor Duurzaam
inkopen die Senter Novem op 10 september 2008 heeft vastgesteld. Dit is een van de afspraken
die in het kader van een duurzamere gemeente zijn gemaakt.
Actiepunt 21:
Wanneer het contract van de catering bij de gemeente Heerhugowaard afloopt in 2012
omschakelen naar zo volledig mogelijke biologische catering.

Stimuleren van scharrel- en biologische productie en consumptie
Het bevorderen van de biologische veehouderij kan worden gezien als een taak van de landelijke
overheid. De gemeente gaat geen speciale uitzonderingen maken voor het omschakelen naar
diervriendelijke veehouderij. Om bekendheid te geven aan de biologische producten in de
gemeente zou er wel aandacht aan kunnen worden besteed in het Stadsnieuws van de
gemeente.
Actiepunt 22:
Samen met de aanwezige biologische veehouderijen in de gemeente in 2009 een artikel
publiceren in het Stadsnieuws over de biologische veehouderij in de gemeente Heerhugowaard.
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14. Financiële gevolgen
Dierenwelzijn spreekt vele mensen aan. Het is belangrijk dat de gemeente een goed en
gestructureerd dierenwelzijnsbeleid heeft. De financiële middelen zijn op het moment
ontoereikend. Om bepaalde zaken te kunnen waarmaken en aan wettelijke taken te kunnen
voldoen zijn er meer financiële middelen nodig. In de Voorjaarsnota zal hiervoor dekking worden
gevraagd.
14.1 Benodigde financiële middelen
In de voorgaande hoofdstukken zijn enkele voorstellen en veranderingen beschreven voor de
gemeente Heerhugowaard. De financiële gevolgen die kunnen worden benoemd zijn:
Product 6144 ‘’Overlast Dieren’’ in het jaar 2010
Structureel ten behoeve van uitoefening wettelijke taken
Budget voor wettelijke dierenopvang stijgt (nu € 27.000,- )

€ 60.000

Structureel uit de vrije beleidsruimte
Jaarlijkse subsidie verstrekking vogelopvang
Jaarlijkse subsidie verstrekking egelopvang
Jaarlijks budget voor educatie ondersteuning

€ 500
€ 500
€ 5.000

Structurele behoefte ingaande 2009
Dekking vanuit begroting

€ 66.000
€ 27.000

Extra benodigde structurele middelen

€ 39.000

Aanvullend is benodigd:
Incidenteel uit vrije beleidsruimte
Één zwaluwpaal (aanschaf incl. plaatsing)
Eenmalige injectie ruiterpad Molendijk

€ 7.500
€ 7.500

Incidentele middelen

€ 15.000

Voor het ontbrekende deel ad € 54.000 (€ 39.000 + € 15.000) dient nadere dekking gevonden te
worden bij de behandeling van de Voorjaarsnota.
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15. Reacties organisaties en verenigingen op de conceptnota
In week 3 en week 4 van 2009 hebben de betrokken partijen bij de nota dierenwelzijn nog
mogelijkheid gekregen om een reactie te geven op de conceptnota voordat deze in het college
behandeld wordt. Deze nota is een groeidocument, de nota kan dan ook op bepaalde zaken in de
toekomst worden gewijzigd. Op aangegeven punten door de betrokken organisaties is deze nota
reeds aangevuld en/of gewijzigd. De zaken die direct door zijn gevoerd door middel van een
wijziging in de tekst van de nota worden in deze paragraaf niet meer behandeld, de zaken die
echter nog een toelichting vereisen of niet direct zijn aangepast kunnen hieronder worden
nagelezen per betrokken partij. Wanneer een partij of betrokkene niet apart vermeld staan in
deze lijst wil dat niet zeggen dat er geen reactie van die partij is gekomen. De reactie is oftewel in
de nota verwerkt of op een andere manier besproken. Allereerst is het belangrijk te vermelden
dat de organisaties lovend hebben gereageerd op overgrote deel van de actiepunten.
Rijvereniging Phoenix
Met de rijvereniging is uitgebreid contact geweest. De rijvereniging geeft aan veel te willen doen
om ervoor te zorgen dat er een rijpad door de gemeente kan komen. Omdat het aanleggen van
een ruiterpad verder weg in de tijd zal moeten worden gezet is de het verzoek, om te beginnen
met het opknappen van Molendijk pad. De rijvereniging kan met kleine financiële middelen en
een inzet van mankrachten in de toekomst het pad onderhouden. Gesprek met Staatsbosbeheer,
waarvan dit pad is, hebben aangetoond dat Staatsbosbeheer geen financiële middelen
beschikbaar heeft voor dit doel. Gesprekken in de toekomst kunnen uitwijzen wat mogelijk is.
Vast staat echter wel dat er een positieve houding is vanuit Staatsbosbeheer wanneer derden het
Molendijkpad een metamorfose wil geven.
De Dierenbescherming, Vissenbescherming en Stichting Zwerfdier
Alle bovengenoemde organisaties hebben duidelijk gemaakt dat zij liever een visvriendelijkere
nota zouden zien. Allereerst vragen zij om een specifiek verbod op leefnetten en weerhaken. Een
verbod instellen op weerhaken en leefnetten zou een enorme investering in controleurs met zich
mee brengen. Zal er te overzien zijn wie gebruik maken van weerhaken en wie niet? De
hengelsportvereniging heeft gedragscodes omtrent het gebruik van leefnetten en weerhaken en
geeft aan daar op een verantwoordelijke wijze mee om te gaan. De Hengelsportvereniging VIOD
geeft anderzijds in hun reactie weer dat zij graag hun reeds opgepakte rol in de educatie van
jeugdigen graag willen uitbreiden.
De Dierenbescherming
Bij het hoofdstuk omtrent circussen zet de dierenbescherming haar vraagtekens. De gemeente
Heerhugowaard kan naar aanleiding van de uitspraak zoals deze ook in hoofdstuk 7 naar voren
komt geen beperkingen stellen aan het toelaten van circussen. De regels voor dit onderdeel zijn
niet aan de gemeente om op te stellen. De Dierenbescherming en Stichting Zwerfdier wijzen de
gemeente erop dat er misschien andere manieren zijn om toch een controle uit te oefenen op
circussen. De gemeente Winschoten gaat een hoger beroep aan tegen de uitspraak. Afhankelijk
van de uitkomsten kan er bij de herziening van de nota Dierenwelzijn rekening worden gehouden
met hoofdstuk 7. De AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit), kan echter optreden naar aanleiding van klachten omtrent circussen, dat is
tot nu toe over heel Nederland genomen, incidenteel gebeurd.
Dierenambulance
De Dierenambulance geeft aan op dit moment bezig te zijn met de punten die in de nota
beschreven staan als zijnde actiepunten voor de gemeente. Als extra punt geeft de
Dierenambulance aan graag ook bij dierenwelzijnseducatie te worden betrokken als daar vanuit
de gemeente iets aan wordt gedaan. De punten voor wat betreft calamiteitenplan en het maken
van afspraken over opvang bij rampen zijn de onderwerpen van gesprek in hun huidige
vergaderingen. De Dierenbescherming geeft ook aan op deze punten mee te willen denken. Het
onderwerp staat echter nog niet op de agenda bij de Dierenbescherming, dit is nog iets voor de
(nabije) toekomst.

.
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Bijlage I: Standhouders Raadsinformatiemarkt adresgegevens
Dierenbescherming Alkmaar e.o.
De Loet 5
1851 CR Heiloo
Dierenambulance Noord- Kennemerland
Alexander Flemingstraat 35
1821 BK Alkmaar
IVN Natuur- en Milieu educatie
Postbus 362
1700 AJ Heerhugowaard
Stichting Knaagdierencentrum
De Loet 3
1851 CR Heiloo
Vogelopvang de Strandloper
Vreekesweid 34
1721 PR Broek op Langedijk
Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemingen
Kasteellaan 52
7325 RR Apeldoorn
De Vissenbescherming
Postbus 26
2100 AA Heemstede
Kids for Animals regio Alkmaar e.o.
De Loet 5
1851 CR Heiloo
Rijvereniging Phoenix
Postbus 395
1700 AJ Heerhugowaard
Rijvereniging Heerhugowaard
Kameleon 46
1704 VK Heerhugowaard
Clusius College Alkmaar
Deimoslaan 11
1702 CK Heerhugowaard
Kleindiervereniging AVES
Bickerstraat 60
1701 EG Heerhugowaard
Hengelsportvereniging VIOD
Postbus 192
1700 AD Heerhugowaard
Algemene Inspectie Dienst (verscheidene zetels)
www.aid.nl
Poststraat 15
6461 AW Kerkrade
Hondentrainingscentrum Heerhugowaard
Jan Glijnisweg 19a
1703 RJ Heerhugowaard
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Bijlage II: Mogelijke actiepunten voor het dierenwelzijnsbeleid
Speciale routes langs drukke wegen maken, inclusief oversteken of onderdoorgangen,
voor dieren in het wild en bereden dieren.
Zie hoofdstuk 6 Paarden en hoofdstuk 11 Ecologie en Infrastructuur
Vanuit de rijverenigingen is er een vraag gekomen om het huidige Molendijk ruiterpad op te
knappen en beter begaanbaar te maken. Twee jaar geleden heeft de gemeente samen met
Staatsbosbeheer de Molendijk opgeknapt. Het beheer is voor Staatsbosbeheer. Op dit moment
zijn er geen financiële middelen bij Staatsbosbeheer om het pad op te knappen. Het is kleigrond
die ook lastiger te berijden is dan een mooie zandondergrond. Eigen initiatief vanuit de
rijvereniging om dit aan te pakken kan een mogelijkheid zijn waar Staatsbosbeheer zich ook in
kan vinden. Dit punt dient wordt separaat met de rijverenigingen doorgesproken.
Uitgangspunten opstellen voor een financiële bijdrage aan instanties die niet direct
wettelijke taken uitvoeren, zoals opvang van gewonde ‘’wilde’’ dieren.
Zie hoofdstuk 3 Opvang van gezelschapsdieren
Vergoeding voor opvang en vervoer van zwerfdieren op contractbasis regelen in plaats
van een standaard vergoeding per inwoner.
Zie hoofdstuk 3 Opvang van gezelschapsdieren
Zorgen dat kinderboerderij de Bongelaar het keurmerk ‘Goed voor elkaar’ haalt.
Zie hoofdstuk 5 Kinderboerderij
Beheer en schadebestrijding van o.a. plaagdieren dienen op de meest diervriendelijke
wijze te gebeuren.
Zie hoofdstuk 10 Jacht, beheer en schadebestrijding
Binnen de interne bedrijfsvoering bij inkopen rekening houden met dierenwelzijn. O.a. bij
catering zoveel mogelijk diervriendelijke producten.
Zie hoofdstuk 13 Biologische Producten
In samenwerking met belangenorganisaties voorlichting geven via gemeentelijke media
over het aanschaffen en houden van en huisdier
Zie hoofdstuk 12 Voorlichting
De Dierenbescherming krijgt de mogelijkheid om twee maal per jaar een artikel in het
Stadsnieuws te publiceren. Tevens krijgen zij een plaats op de website om allerlei informatie op
te zetten voor de inwoners van Heerhugowaard. Informatie over het aanschaffen van een
huisdier kan bijvoorbeeld worden beschreven op de website van de gemeente Heerhugowaard.
Aparte weigeringgrond m.b.t. het gebruik van (wilde) dieren ter vermaak door voeren in de
APV.
Zie hoofdstuk 7 Gebruik van dieren voor vermaak
Uitzoeken wat de mogelijkheid is om jacht niet meer toe te staan op gemeentelijke
gronden. Uitkomst doorvoeren in huurovereenkomsten met grondgebruikers.
Zie hoofdstuk 10 Jacht, beheer en schadebestrijding
Bijdrage (financieel) aan chipacties voor honden en katten
Het is belangrijk dat dieren te traceren zijn. Het voorkomt dat de dieren die weglopen bij de
eigenaar eerst tijden bij een opvang verblijven voordat ze gevonden worden door de eigenaar.
Dieren die een chip dragen kunnen heel snel weer terug worden gevonden. Een financiële
bijdrage aan chipacties komt niet als prioriteit naar voren. Wanneer de Dierenbescherming daar
belang aan hecht zou er tevens over dit onderwerp informatie op de website van de gemeente
Heerhugowaard kunnen worden geplaatst om inwoners voor te lichten.
Informatiefolder gemeentebreed verspreiden over het hondenbeleid.
Zie hoofdstuk 4 Hondenbeleid
De gemeente Heerhugowaard heeft geen speciale hondenfolder. De informatie over het
hondenbeleid en de daarbij behorende kaart van de losloopgebieden is op internet te zien. De
31

informatie die op internet staat kan ook makkelijk digitaal up- to date worden gehouden. Een
actiepunt is dat men bij nieuwe belastingaanslagen een zogenaamde ‘’fact sheet’’ mee gaat
sturen aan nieuwe inwoners/hondenbezitters.
In overleg treden met belangen organisaties over beperkingen ten aanzien van het vissen
in de Heerhugowaardse wateren
De gemeentewateren dienen verschillende belangen. Bij verhuur van viswater moet de
recreatieve functie worden afgewogen tegen de functie van het water voor ecologie en
stadsnatuur. Dit kan leiden tot voorwaarden bij verhuur van water voor de sportvisserij. Denk
hierbij aan beperking rond natuurvriendelijke oevers. Veel van de wateren zijn in beheer bij het
Hoogheemraadschap. Zoals te lezen in hoofdstuk 8 Sportvisserij stelt de gemeente geen
beperkingen ten aanzien van de sportvisserij in de gemeente.
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Bijlage III: sheets van de raadsinformatiemarkt:
Op 2 oktober 2008 zijn er grote sheets aan de muren van de raadszaal opgehangen. Bezoekers
konden deze invullen. Variërend van open opmerkingen op de sheet ‘Roept u maar’ tot een
keuze maken in de actiepunten voor beleid. De uitkomsten hiervan zijn te zien op de volgende
sheets:

 Roept u maar
 Educatie over dierenwelzijn
 Aanvullende regels voor
 Mogelijke actiepunten voor het dierenwelzijnsbeleid
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Roept u maar



Meedenken over geschikte nieuwe locatie Dierentehuis Alkmaar.



Beleid kinderboerderijen aanscherpen t.a.v. bijvoorbeeld Fokbeleid, aan- en
afvoer



Duidelijke scheiding weg/natuurgebied Luna -> vogels en andere dieren
kunnen te makkelijk de weg op ( omgeving Sportlagune)



Jacht als ondersteunende beheermaatregel niet op voorhand uitsluiten



Beheren kan in 99% van de gevallen óók diervriendelijk, dus niet doden



Meer investeren in alternatieven!!!



JUIST!



Elk dier moet zichzelf kunnen zijn. “Intrinsieke’ waarde



Geen enkel circus meer toestaan in Heerhugowaard dat dieren ‘gebruikt’



Zwaluwpaal!



Saneren riool overstorten / visvriendelijk maaien + baggeren



Waarom mogen leden van hoender- en konijnenverenigingen in de
nieuwbouw van Heerhugowaard geen dieren meer houden?



Dieren ook opnemen in gemeentelijk rampenplan + ontruimen stallen etc. bij
brand



ALLE dieren ook daglicht



Zorgplicht voor wilde vogels uit de natuur die worden gebracht naar de
vogelopvang, dit d.m.v. bijdrage, ook wild vogels vallen onder dierenwelzijn



‘ruig’ kinderspeelbos



meer losloopgebieden (veilig voor hond en baas dus geen fietspaden door
zo’n gebied)



zorgen dat de hondepoep bakken voldoende geleegd worden



Verkeersmaatregel; auto’s aan de kan van de weg stilstaan totdat ruiter(s)
voorbij zijn! En niet inhalen van rijtuigen!



ruiterpad Molendijk ‘’écht’’ aanleggen. En ruiterroute Park van Luna ( bij deze
opmerking behoort een plattegrond dat bij de stand van de rijverenigingen
hing)
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- Omgaan met ‘’overlast’’ veroorzakende dieren


voorwaarden aan hengelsport



Samenwerking met betrokken organisaties bij vangacties (verwilderde dieren)



gemeente mag niet bepalen hoeveel dieren je mag houden (kleindieren)



---Als je deze dieren respectvol en zonder overlast voor anderen kunt houden
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Educatie over dierenwelzijn
Het verbeteren van dierenwelzijn educatie op scholen is in de enquête genoemd als
een prioriteit voor de gemeente. Waar denkt u dat behoefte aan is?

 Natuur en milieu -> in en om het WATER !
 educatie over inheemse wilde dieren, hazen, vleermuizen, konijnen en egels.
 Op scholen voorlichting over verantwoord vissen
 geef visles verantwoorde wijze
 kinderen en de gevolgen van hun houding t.a.v. de natuur en de dieren
RESPECT voor ALLE dieren
 dierproefvrij heeft mooie lespakketten voor scholen
 ieder circus met ‘gebruik’ van dieren in Heerhugowaard verbieden
 voorlichting over welzijnsaantasting in circussen
 voorlichting over welzijnsaantasting in bio- industrie
 objectieve, inhoudelijke voorlichting over de jacht
 voorlichting voer proefdieren en alternatieven voor dierenproeven -> zie
vereniging proefdiervrij voor lespakketten
 Impulsieve aanschaf voorkomen
 actief laten beleven van natuur = respect opbouwen
 dus bos in (Waarderhout?)
 meer aandacht aan kinderen en honden, hoe omgaan met ter voorkoming van
(Teamhond)
 Ik wil dit wel op scholen voor de gemeente Heerhugowaard doen!
(Hondentrainingscentrum Heerhugowaard)
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Aanvullende regels voor:
Uit de enquête dierenwelzijn is naar voren gekomen dat een belangrijke rol voor de
gemeente het opstellen van aanvullende regels zou zijn. Voor welke
onderwerpen/situaties geldt dat volgens u?

•

meer scharreldieren / biologische leefwijze

•

voor het beperken van het houden van exotische dieren

•

nooit bio- industrie meer toestaan in HHW dus: tegen alle megastallen

•

sportvisserij: voorwaarden (geen weerhaken, leefnetten)

•

vergoeding per opgevangen dier, per instelling (dus niet alleen hond/kat)
dierentehuis Alkmaar

•

dus ook de vogelopvang!

•

meer natuurlijke oevers = machtig initiatief! Maar nu volgende stappen =
onderhoud ervan in beleid opzetten

•

Help mee de mega stallen in Middenmeer tegen te houden = Provinciaal
beleid!

•

Ook vergoeding (net als het dierenasiel) voor stichting zwerfdier

•

er moet een goed programma komen voor wild!

•

goede regelgeving om wild te bestrijden
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Bijlage IV: voorbeeldovereenkomst gemeente en knaagdierencentrum
De ondergetekenden:
De gemeente X, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Y,
hierna te noemen “de gemeente”, dat handelt ter uitvoering van het besluit van 23 januari 2007;
en
Stichting Knaagdierencentrum gevestigd te Heiloo, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de heer Z, hierna te noemen: opdrachtnemer.
Overwegende:
dat partijen van oordeel zijn,
1. dat de gemeente vanuit diverse (nationale) wettelijke regelingen verplichtingen heeft ten
aanzien van dieren;
2. dat de gemeente ten aanzien van dierenwelzijn beleid heeft gemaakt, te weten Nota
Dierenwelzijn van februari 2007;
3. dat de gemeente met de opdrachtnemer afspraken wenst te maken over de uitvoering
van taken in het kader van de Nota Dierenwelzijn;
4. dat een deel van deze taken – de opvang van (tamme) konijnen en knaagdieren uitgevoerd wordt door opdrachtnemer;
5. dat partijen het navolgende met elkaar overeen zijn gekomen.
Artikel 1
Onderwerp van de overeenkomst
1.1
Onderwerp van deze overeenkomst is de vaststelling van de rechten en plichten van
partijen ten aanzien van de opvang van konijnen en knaagdieren afkomstig uit de
gemeente X.
1.2

De volgende bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1
Inkoopvoorwaarden Gemeente X
Bijlage 2
Nota Dierenwelzijn gemeente X.

1.3

Partijen verplichten zich deze overeenkomst gedurende de looptijd ervan uit te voeren
overeenkomstig de voorwaarden zoals neergelegd in deze overeenkomst en in de van de
overeenkomst deel uitmakende bijlagen.

Artikel 2
Verplichtingen van de gemeente
2.1
De gemeente geeft, ter uitvoering van de in het Burgerlijk Wetboek (BW) neergelegde
bepalingen omtrent de bewaring van gevonden zaken, alle binnen de gemeentegrenzen
zwervend aangetroffen (tamme) konijnen en knaagdieren in bewaring bij opdrachtnemer.
2.2

De burgemeester draagt gevonden konijnen en knaagdieren, onmiddellijk na de
bewaartermijn van twee weken, in eigendom over aan de opdrachtnemer. De
administratie van de contractpartner dient daartoe als bewijs.

2.3

De gemeente heeft bij huisontruimingen volgens artikel 5:29 en 5:30 lid 1 en lid
2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een ‘opslagtermijn’ van maximaal
13 weken. In die periode moet de gemeente zorgdragen voor opvang van de
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dieren in een daartoe geschikte opvang. Na deze periode verleent de gemeente
toestemming om de dieren te herplaatsen tenzij schriftelijk een kortere termijn
tussen gemeente en contractpartner is overeengekomen.
2.4

De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten die voor de opdrachtnemer voortvloeien
uit het ten uitvoer leggen van opvang, door de gemeente aan de opdrachtnemer
opgedragen verplichtingen.

Artikel 3
Verplichtingen van de opdrachtnemer
3.1
De opdrachtnemer verplicht zich om de aan haar door de gemeente op grond van de in
artikel 1.1 genoemde bepalingen in bewaring gegeven konijnen en knaagdieren op een
diervriendelijke wijze te huisvesten, te voeden en medisch te (doen) verzorgen.
3.2

De genoemde konijnen en knaagdieren, zullen wanneer dat noodzakelijk geacht wordt
door opdrachtnemer, de daartoe geëigende vaccinaties ontvangen.

3.3

Na afloop van de voorgeschreven bewaartermijn en na de eigendomsoverdracht van de
konijnen en knaagdieren aan opdrachtnemer, zal opdrachtnemer alles in het werk stellen
om een nieuwe eigenaar voor de bedoelde dieren te zoeken.

3.4

Opdrachtnemer houdt een deugdelijke registratie bij van alle inkomende- en uitgaande
konijnen en knaagdieren, hetzij op papier, hetzij digitaal.

3.5

Opdrachtnemer fungeert als (telefonisch) meldpunt voor gevonden en vermiste dieren en
houdt hiervan tevens een registratie bij.

Artikel 4
Vergoedingen
4.1
De hoogte van de vergoedingen voor overeengekomen verplichtingen van de kosten van
de opdrachtnemer wordt bepaald aan de hand van de door opdrachtnemer gedane en
door opdrachtgever geaccepteerde prijsopgave (zie bijlage). Deze is € ,- euro per
knaagdier (exclusief BTW), uitgaande van aantal knaagdieren per jaar is dit een bedrag
van € ?,-.
4.2

De hoogte van de vergoeding ligt vast gedurende de gehele looptijd van de
overeenkomst.

4.3
Jaarlijks - voor de eerste maal op 1 januari 2010 - zal de hoogte van de vergoeding
worden
aangepast met een index van 2%.

Artikel 5
Betaling
5.1
Opdrachtnemer zal jaarlijks, in het laatste kwartaal, aan de gemeente de voor het volgend
jaar
begrote kosten van de opgenomen konijnen en knaagdieren voorleggen. Op basis van de
begrote gegevens zal de voorschotnota worden bepaald. Vervolgens zal in het eerste
kwartaal een afrekening worden ingediend van de kosten van het jaar ervoor. De
definitieve vergoeding wordt op basis van deze afrekening vastgesteld
5.2
De gemeente zal de door haar op basis van de opdrachtverstrekking verschuldigde
voorschotnota jaarlijks betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
5.3

Overschrijding van een betalingstermijn of niet-betaling van (een) factu(u)r(en) door de
gemeente geeft opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten dan wel te
beëindigen.
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5.4

De gemeente dient zo spoedig mogelijk de onjuistheid van de factu(u)r(en) of de
ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestatie aan opdrachtnemer te melden.

Artikel 6
Duur van de overeenkomst
6.1
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, van 1 januari 2009
tot en met 31 december 2009.
6.2.1

Na afloop van de overeenkomst wordt deze geacht te zijn verlengd met een periode van
telkens één jaar, tenzij tenminste drie maanden voor de afloop van de termijn
opdrachtnemer of de gemeente heeft laten weten niet tot verlenging over te willen gaan.

Artikel 7
Ontbinding
7.1
Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling, te
ontbinden indien opdrachtnemer niet voldoet aan wettelijke vereisten ter zake van de
uitoefening van de werkzaamheden die onderwerp zijn van deze overeenkomst.
7.2

Onverminderd alle andere rechten tot ontbinding heeft de gemeente het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk, zonder nadere ingebrekestelling
(deels) te
ontbinden indien wijziging in wetgeving gevolgen heeft voor (een deel van) de
taken van de gemeente waarop deze overeenkomst ziet.
Artikel 8
Evaluatie
8.1
Ieder jaar voor 1 maart zal de uitvoering en werking van deze overeenkomst door beide
partijen worden geëvalueerd en hiervan zal een verslag worden opgemaakt.
Artikel 9

Geschillenregeling

9.1.1

Ieder geschil ter zake van het bepaalde bij of krachtens deze overeenkomst wordt
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

9.1.2

Er is sprake van een geschil over deze overeenkomst indien één der partijen dit als
zodanig benoemt.

Ondertekening
Aldus door partijen overeengekomen te plaats, de datum,
de Gemeente X

Burgemeester

Stichting Knaagdierencentrum

Voorzitter
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Bijlage V: Stappenplan dieroverlast

I s ingrijpen nodig?

nee

i nfo w aarom niet

ja

acceptatie verhogen door
voorlichting

ja
Acceptatieniveau verhogen is
vo ldoende?
nee
Verlagen van voedselaanbod is
voldoende
nee

Wering is vold oende
nee
B eheersen van broedplekken is
vold oende
nee
Wegvangen en verplaatsen is
vold oende
nee
I nzet natuurlijke vijanden is
vold oende
nee
Bestrijd ing m et minste pijn en
stress
Bron: Nota Plaagdieren gemeente Amsterdam 04-11-2008
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