Gezocht: Politici die
dierenwelzijn hoog in
het vaandel hebben staan
Ook dieren tellen mee in
uw gemeente
Nederland wordt niet alleen bewoond door mensen.
Er leven ook miljoenen kippen, koeien, katten, honden,
reeën, vogels en vele andere dieren. Deze ‘inwoners’
kunnen niet voor hun eigen belangen opkomen, maar
verdienen het wel om met respect behandeld te worden.
De Dierenbescherming komt op voor de belangen van
deze dieren, om dierenleed zoveel mogelijk te voorkomen
en te bestrijden. De Dierenbescherming gaat altijd uit van
de eigenwaarde van het dier.
In de huidige maatschappij krijgt dierenwelzijn een
steeds belangrijkere rol. Daarom is het van belang dat
dierenwelzijn wordt opgenomen in het gemeentebeleid.
Naast de wettelijke plicht kunnen gemeenten extra
stappen nemen naar een diervriendelijke gemeente. U
kunt hieraan bijdragen. Neem daarom dierenwelzijn op in
uw partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen
in maart 2018 en laat de kiezers zien dat u dierenwelzijn
hoog in het vaandel hebt staan. De 10 belangrijkste
speerpunten hebben we voor u op een rijtje gezet, ter
inspiratie of voor overname in uw partijprogramma.

10 speerpunten voor het
dierenwelzijn in uw gemeente
1. Verantwoordelijkheid over alle dieren binnen
de gemeentegrenzen

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming
van alle dieren binnen haar grenzen, of dat nu huisdieren zijn,
productiedieren of in het wild levende dieren. Het is daarom
belangrijk dat er gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid wordt ge
formuleerd. Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid is
een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn. In de gemeente
gids worden relevante gegevens vermeld op het gebied van
dierenwelzijn, zoals dierenambulances, opvangcentra en het
meldnummer voor dierenmishandeling en verwaarlozing 144.

2. Opvang en vervoer van gevonden dieren

Gemeenten zijn op grond van de wet verplicht om zwervend
aangetroffen huisdieren op te vangen en minimaal twee weken
te verzorgen voor de eventuele eigenaar. Het gaat hierbij ook
om de zorg voor gewonde en zieke dieren. De gemeente
maakt hierover afspraken met professionele organisaties zo
als dierenopvangcentra en dierenambulances. Dat gebeurt
op basis van een kostendekkende financiering. Het door de
Dierenbescherming ontwikkelde Basisarrangement kan hierbij
leidend zijn. Om te voorkomen dat dieren onnodig in de opvang
centra terechtkomen, bevordert de gemeente het chippen van
katten en honden door bijvoorbeeld chipacties te organiseren.

3. Veehouders ondersteunen en stimuleren
diervriendelijk te werken

De gemeente ondersteunt veehouders hun dieren zo
diervriendelijk mogelijk te houden. Dit kan bijvoorbeeld door
het stimuleren van deelname aan het Beter Leven keurmerk
van de Dierenbescherming of aan de biologische veehouderij.
De gemeente kan hiervoor gebieden planologisch reserveren
en zachte leningen en/of borgstellingen geven. Gronden waar
melkveebedrijven zich mogen vestigen, dienen de bestemming
grondgebonden veehouderij te krijgen. Zo kan ervoor worden
gezorgd dat er voldoende grond is om de koeien te weiden.
Megastallen en stallen met dieren op meerdere bouwlagen
worden geweerd. Eventuele sanering van overlast door vee
houderijen gebeurt zodanig dat dit niet ten koste gaat van het
dierenwelzijn.

4. Hondenbeleid met oog voor dierenwelzijn
en de inwoner

De gemeente maakt hondenbeleid dat gedragen wordt door
de inwoners en dat zorgt voor een veilige omgeving voor mens
en dier en bijdraagt aan het welzijn van honden. Aan draagvlak
voor hondenbezit wordt gewerkt door te zorgen voor uitlaat
plaatsen en afgebakende losloopgebieden. De gemeente
geeft zelf informatie over een goede en verantwoorde omgang
met honden. De gemeente zorgt verder voor een zo compleet
mogelijke registratie van bijtincidenten en heeft een bijtproto
col dat bekend is bij de inwoners.

5. Stimuleren van diervriendelijke consumptie

Om redenen van dierenwelzijn, milieubescherming,
volksgezondheid en het wereldvoedselvraagstuk moet de
consumptie van dierlijke eiwitten omlaag. De gemeente geeft
het goede voorbeeld door in haar eigen catering minder
dierlijke eiwitten te serveren, uitsluitend biologische- en/of
dierlijke producten te gebruiken met het Beter Leven Keurmerk
van de Dierenbescherming en vegetarische- en veganistische
voeding aan te bieden. Een en ander wordt gekoppeld aan
voorlichting over het belang van het eten van minder en betere
dierlijke eiwitten. De gemeente stimuleert gesubsidieerde
instellingen en bedrijven met gemeentelijke opdrachten
eenzelfde voedingsbeleid te voeren.

6. Strikte voorwaarden bij de organisatie van
evenementen met dieren

De gemeente stelt strikte voorwaarden aan het organiseren
van evenementen met dieren, zoals roofvogelshows,
paardenmarkten en kerststallen. Het dierenwelzijn dient
gewaarborgd te zijn. In het geval van paardenmarkten
verwacht de Dierenbescherming dat het Protocol Welzijn
Paardenmarkten – zoals te vinden in het rapport van de
Raad van Dieraangelegenheden (RDA) over paardenmarkten
(2017) – als toetsingscriterium wordt opgenomen in de
vergunningverlening. Ook kunnen aanvullende eisen worden
gesteld ten aanzien van openbare orde en veiligheid, denk
bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van een omheining en
eerste hulp.

7. Respectvol omgaan met wilde dieren

De gemeente geeft uitvoering aan haar wettelijke zorgplicht
door respectvol om te gaan met wilde dieren in de open
bare ruimte. Dit houdt in dat zij ondersteuning biedt aan
dierenambulances en -opvangcentra voor de opvang en
het vervoer van wilde dieren in nood. Dit kan bijvoorbeeld
door middel van financiële vergoedingen, ondersteuning bij
vergunningaanvragen of het faciliteren in het vinden van, en
onderhouden van, een bedrijfslocatie.
Daarnaast houdt de gemeente bij het beheer aan het
openbare groen rekening met wilde dieren. Zij draagt bij
aan de natuurontwikkeling en het beheer van het groen is
afgestemd op de bescherming van de individuele dieren
en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen
verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren
van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het
broedseizoen. Dieren zoeken vaak beschutting in het
groen. Door minder frequent te maaien, worden kosten
bespaard en wordt dierenwelzijn bevorderd. Tot slot neemt
de gemeente maatregelen om activiteiten die dierenleed
veroorzaken, zoals hengelen, te beperken door bijvoorbeeld
geen pachtovereenkomsten aan te gaan met hengelsport
verenigingen en geen visvergunningen af te geven aan
individuele hengelaars voor gemeentelijke wateren.

8. Diervriendelijke maatregelen voor het beperken
van overlast door wilde dieren

Bij klachten over wilde dieren, zoals stadsduiven, ganzen,
konijnen, ratten en mollen bekijkt de gemeente eerst of er
daadwerkelijk sprake is van overlast. Is dat het geval dan
wordt onderzocht welke diervriendelijke maatregelen getroffen
kunnen worden om overlast te beperken. Denk daarbij aan
het aanbieden van alternatieve foerageer- of broedplekken,
zoals duiventillen, wat voor afname van overlast kan zorgen op
andere plaatsen.

9. Diervriendelijke en educatieve kinderboerderijen

Er worden voorwaarden gesteld aan de gemeentelijke finan
ciële steun voor kinderboerderijen. Deze voorwaarden omhel
zen minimaal een onderbouwd dierenwelzijns- en educatieplan
en een beleid waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat. Als lei
draad verwijzen wij naar het Keurmerk Kinderboerderijen van
de samenwerkende Vereniging Kinderboerderijen Nederland
(sVKBN).

10. Rekening houden met wilde dieren tijdens
bouw en onderhoud

Bij bouw en onderhoudswerken in de openbare ruimte wordt
rekening gehouden met wilde dieren. Zo kunnen beschoei
ingen langs de waterkant worden voorzien van uittreedtrapjes
voor amfibieën, eenden en katten. Bij (nieuw)bouwprojecten
wordt gezorgd dat vleermuizen, gierzwaluwen, mussen en
andere wilde dieren, die gebruik maken van onze woningen en
kantoren, ook een plek krijgen in de ontwerpen. Denk hierbij
aan het inbouwen van vleermuiskasten of het gebruik van
speciale huismusvriendelijke dakpannen.

Neem voor vragen contact op met het regiokantoor bij u in de buurt. Kijk voor contactgegevens op www.dierenbescherming.nl

