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CONFERENTIE

Door: Nico Vonk en Dr Albert C.M. Weijman, KAD

Jaarlijks organiseert de Dierenbescherming een conferentie die is gericht op de ontwikkeling van het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Ook dit jaar vond de conferentie plaats in Kasteel Groeneveld in Baarn onder leiding van Rob Trip en DB-voorzitter
Frank Dales. Minister Gerda Verburg was verhinderd omdat op precies dezelfde dag,
14 oktober 2010, het kabinet Rutte-Verhagen aantrad en haar Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) opging in het Nieuwe Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het KAD verzorgde tijdens de conferentie twee workshops met als titel ‘Overlastgevende dieren’ met de zwarte rat als casus.

Een kort overzicht van onze boodschap:

Dierenbescherming en dierenbestrijding lijken op het eerste
gezicht paradoxale begrippen. Wat die tegenstelling overbruggen kan is…..kennis. Zo kan dierwelzijn een anker
worden voor geïntegreerd beleid op het gebied van plaagdierbeheersing.

Foto via www.dierenfotografie.nl/conferentie.
Rob Trip (NV) en Nico Vonk (KAD)

Afdelingen waarmee raakvlakken zijn:
1. Milieu; chemische bestrijdingsmiddelen (biociden) zijn
toxische en milieugevaarlijke stoffen;
2. Publieke gezondheid; plaagdieren kunnen verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van ziektekiemen (zoönosen),
allergieën (wespensteken), irritatie (haren van de eikenprocessierups) of bederf van voedsel;
3. Schade; plaagdieren veroorzaken schade aan gebouwen,
materialen en voedingsmiddelen en producten;
4. Landbouw; plaagdieren veroorzaken schade aan land- en
tuinbouwgewassen en kunnen de oorzaak zijn van (stal)branden;
5. Natuur; plaagdieren kunnen de biodiversiteit verstoren door
verdringing en overmatige predatie;
6. Last-but-not-least…..dierwelzijn; het onnodig doden van
dieren veroorzaakt leed dat voorkomen kan worden door het
treffen van preventieve maatregelen.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO pleit er in een lijvig
rapport (2008) voor, om de versnippering op het niveau van
de centrale overheid te doorbreken. Hetzelfde geldt voor de
decentrale overheden: de Nederlandse gemeenten. Door het
tegengaan van de versnippering zou ‘ongediertebestrijding’
langzaam maar zeker transformeren via plaagdierpreventie
tot….Duurzaam Faunabeheer. Tot bestrijding wordt dan alleen
nog overgegaan na zorgvuldige afweging van de alternatieven.
Samenwerking van gemeenten met het KAD zorgt ervoor dat
publieksvoorlichting naar de inwoners van de gemeenten goed
is verzorgd waarmee de gemeente door verbeterde bewustwording een bijdrage levert aan dierwelzijn, ook voor plaagdieren.

Kennis zorgt voor bewustwording. Bewustwording leidt tot tolerantie, onbekend maakt namelijk onbemind. Betere bewustwording leidt tot preventie, preventie zorgt ervoor dat plaagdieren niet hoeven te worden gedood aangezien men ze niet eerst
tot ontwikkeling laat komen.
‘Ongediertebestrijding’ is een traditionele taak van elke
Nederlandse gemeente. Gemeenten hebben een wettelijke
zorgplicht. Het is een taak die vele raakvlakken kent.
De belangstelling voor de workshops was groot. Nadat de deelnemers in groepjes met elkaar over het onderwerp hadden gediscussieerd, was de algehele conclusie dat er vele afdelingen
binnen de gemeenten raakvlakken hebben met plaagdieren en
dat deze versnippering mogelijk de oorzaak is van verminderde
aandacht voor dit onderwerp.
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