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Mijlpaal
Met plezier kijk ik naar deze eerste nota voor dierenwelzijn in Arnhem. Het plezier zit in verschillende dingen.
Bijvoorbeeld dat we erin geslaagd zijn om een nota te maken waarin concrete actiepunten benoemd staan.
Geen filosofische uitweidingen over gevoelens van dieren, maar praktische zaken die met een gezonde hands-on
mentaliteit kunnen worden opgepakt.
Een ander aspect is de wijze waarop de nota tot stand is gekomen. Het voordeel van een relatief onontgonnen
beleidsveld is dat er volop ruimte is om met belanghebbenden van gedachten te wisselen. Van de kennis en kunde
die er op het gebied van dierenwelzijn is, hebben we dan ook graag gebruik gemaakt. Arnhemmers hebben via
een participatietool en een enquête kunnen meedenken over het beleid. Mijn dank gaat dan ook uit naar al die
betrokken Arnhemmers die de tijd hebben genomen om ons van input te voorzien voor deze nota.
Wellicht vindt u er geen opzienbarende zaken in terug. Dat is ook niet de inzet geweest van het traject. Wel is het
gelukt om op een rij te zetten waar Arnhem voor staat als het gaat om dierenwelzijn. Kortom wie wil weten hoe de
gemeente Arnhem omgaat met het welzijn van haar dieren heeft met deze nota een handig naslagwerk in handen.
Ine van Burgsteden
wethouder dierenwelzijn

pagina

4

onderwerp

Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020

5

pagina

Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020

onderwerp

Inhoudsopgave
VOORWOORD								 7
1. Inleiding									 9
1.1
1.2
1.3
1.4

Leeswijzer 								 9
Doel									 9
Werkwijze								
9
	Resultaten								10

2. Huisdieren en gehouden dieren						11
2.1	Opvangplicht								11
2.2 Zorgplicht								11
2.3 Honden									12
2.4 Katten 									12
2.5 Chipregistratie								13
2.6 	Ouderen en hun huisdier							
13
2.7 Verwaarlozing en mishandeling 						
13
2.8 Weidedieren 								13
2.9 Landbouwdieren								14
2.10 Dierentuin Koninklijke Burgers’Zoo						
14
2.11 Evenementen met dieren							
14
3. In het wild levende dieren							15
3.1
3.2
3.3
3.4

Flora en Faunawet (Ffw)							15
Vergroten van de biodiversiteit en het welzijn van in het wild levende dieren
15
Faunabeheer en jacht 							
16
	Overlast door dieren 							
16
3.4.1 Ratten								
17
3.4.2 Ganzen								
17
3.4.3 Duiven								
17
3.5 Vissen en hengelsport							
18

4. Algemeen									19
4.1 	Informatievoorziening							19
4.2 Educatie en voorlichting							
19
4.2.1 Lesaanbod Natuurcentrum						
19
4.2.2 Stadsboerderijen							
20
4.3 Diervriendelijke inkoop							
20
5. Monitoring								21
				

						

pagina

6

onderwerp

Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020

7

pagina

Uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020

onderwerp

Voorwoord
Als vertegenwoordiger van de Dierenbescherming, die zich inmiddels al ruim 150 jaar inzet voor dierenwelzijn
in Nederland heb ik de eer het voorwoord te mogen schrijven voor de uitvoeringsagenda dierenwelzijn van de
gemeente Arnhem.
Al jaren ben ik in overleg met diverse gemeenten over dierenwelzijn, om na te gaan welke verantwoordelijkheid
een gemeente hierin neemt. De gemeenten die ik hier tot nu toe over gesproken heb, hebben eigenlijk allen hun
verantwoordelijkheid genomen door het afsluiten van een kostendekkend contract voor de opvang- en het vervoer
van huisdieren. Dit zijn naast kat, hond en konijn nog een heel scala aan al of niet exotische dieren die allen onder
de noemer ‘huisdier’ vallen.
Het is voor de Dierenbescherming heel bemoedigend als een gemeente het voortouw neemt in een scala aan
acties die allen ten doel hebben dierenwelzijn op diverse gebieden en de communicatie & informatie hierover
gestructureerd binnen een uitvoeringsagenda 2016- 2020 te zetten en hier middels paragraaf 5 ‘monitoring’ voor
toezicht, evaluatie en indien nodig actualisatie te zorgen zodat geplande acties leiden tot concrete resultaten.
De gemeente Arnhem vervult hierin een voorbeeldfunctie naar andere gemeenten in Nederland.
					

					

Frans van de Visse, manager Dierenbescherming
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1. Inleiding
Arnhem is een groene stad. In dat groen leven tal van dieren. Naast deze in het wild levende dieren telt Arnhem ook
veel gezelschapsdieren en landbouwdieren. Sinds 2014 heeft Arnhem een wethouder dierenwelzijn en is de coalitie
aangesterkt op dit onderwerp. De gemeente zet zich de komende jaren samen met de stad in voor het welzijn van
dieren. Naast het geen wat wettelijk verplicht is heeft de gemeente samen met de stad gekeken hoe en waar het
dierenwelzijn in Arnhem verder nog verbeterd kan worden. De uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020 is
hier het resultaat van.
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn bij de eigenaar of verzorger van een dier of
bij de terreineigenaar/beheerder. Het is belangrijk dat mens en dier in de stad goed met én naast elkaar kunnen
leven, zij maken beide deel uit van de samenleving.
In Nederland leven meer dieren dan mensen. Nederland kent bijna 17 miljoen inwoners en we houden zo’n
500 miljoen dieren voor:
• de productie van voedsel (425 miljoen dieren in de veehouderijen en 23 miljoen vissen)
• gezelschap (29,7 miljoen huisdieren)
• de productie van bont (5 miljoen nertsen)
• onderzoek (1,2 miljoen, waarvan 589.853 proefdieren en 530.446 op ‘voorraad’ gehouden dieren)
• sport (o.a. paardensport, duivensport en hondensport)
• het verrichten van werk (o.a. politiepaarden en -honden, blindengeleidehonden)
• vermaak (o.a duivensport, sportvissen en in circussen)
(Bron: www.dierenmuseum.nl)

1.1	Leeswijzer
In de inleiding is te lezen waarom en hoe deze uitvoeringsagenda tot stand is gekomen. In hoofdstuk 2 wordt
ingegaan op huisdieren en gehouden dieren en in hoofdstuk 3 worden de in het wild levende dieren behandeld.
Dit komt overeen met de opbouw van de vragen aan het digipanal en de participatietool. In hoofdstuk 4 komen
algemene onderwerpen aan bod die tijdens de discussie met de stad verder nog naar voren zijn gekomen. In alle
hoofdstukken zijn acties opgenomen, deze acties gaan de komende jaren (2016-2020) uitgevoerd worden door
diverse partijen uit de stad en de gemeente.

1.2 Doel van de Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn
De Uitvoeringsagenda 2016-2020 geeft weer wat binnen de gemeente Arnhem aan dierenwelzijn wordt gedaan.
Met het uitvoeren van de opgenomen acties zal het dierenwelzijn in Arnhem verder onder de aandacht gebracht en
verbeterd worden. De agenda is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende personen en organisaties in
de stad.

1.3 Werkwijze
In 2015 heeft de gemeente onderzocht hoe inwoners en organisaties in Arnhem denken over dierenwelzijn en
de rol die zij en de gemeente daarin hebben. Voor dit onderzoek is een enquête aan het digipanel voorgelegd, de
enquête is 2000 keer ingevuld. Daarna is via de participatietool “Doe mee in Arnhem” digitaal gecommuniceerd
met de Arnhemse inwoners (de site is 310 bezocht en 20 personen deden mee aan de discussie).
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1.4 Resultaten

Participatie tool (zie bijlage: Doe mee met Arnhem)
Best gewaardeerd en/of meest over gediscussieerd zijn de volgende thema’s, die overigens door inwoners zelf
zijn ingebracht:
• Hondenbeleid (aanlijnplicht, losloopgebieden, overlast hondenpoep)
• Mentaliteitsverandering ten opzicht van groen nodig
• Meer biodiversiteit

onderwerp

De volgende onderwerpen worden het meeste genoemd:
• Opruimen van hondenpoep.
• Meer controle en handhaving vanuit de gemeente op het huidige hondenbeleid.
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Wat geeft de stad de gemeente mee:
Digipanel: (zie bijlage: Resultaten panelonderzoek Dierenwelzijn).
Bijna 80% van het panel vindt het dierenwelzijn (zeer) belangrijk. De meest belangrijke regelgevingen c.q.
maatregelen volgens de panelleden, zijn:
• De aanwezigheid van in de vrije natuur levende dieren in stad en buitengebied (vergroten).
• Een goed hondenbeleid (aanlijnplicht, opruimplicht hondenpoep). Er is vooral ontevredenheid over de 		
uitvoering van het bestaande hondenbeleid.
• Aandacht voor maatschappelijke thema’s zoals dierenleed, dierenverzorging en dierenmishandeling. Daarbij is
er geen duidelijkheid wat met de meldingen over mishandeling gebeurt.

De verzorging van gevonden dieren en het afvoeren van dode dieren is een wettelijke zorgtaak van de gemeenten
op basis van de GWWD. Voor de uitvoering van de taken is in mei 2012 een “Overeenkomst inzake het ophalen en
bewaren van zwerfdieren en dode dieren” ondertekend tussen de gemeente Arnhem en de Stichting Dierentehuis
Arnhem te Velp. Bij wederzijdse tevredenheid wordt deze overeenkomst jaarlijks verlengd.
		Actie 1: Elk jaar, voorafgaande aan de verlenging van de overeenkomst, overleggen de gemeente en de 		
		 Stichting Dierentehuis Arnhem of de afspraken uit de overeenkomst nog voldoen en worden nagekomen.

2.2 Zorgplicht
De verkoper van een dier heeft een belangrijke taak in de voorlichting aan de klant. Een huisdier blijkt achteraf vaak
meer werk én duurder dan gedacht, wat ertoe leidt dat veel huisdieren op straat of in het dierenasiel belanden.
In het “Besluit houders van dieren”, onderdeel van de Wet Dieren is opgenomen dat de verkoper van een dier
verplicht is om schriftelijke informatie mee te geven aan de nieuwe eigenaar. De informatie moet in elk geval ingaan
op verzorging, huisvesting, gedrag en de kosten die met het houden van het dier gemoeid zijn. Verkooppunten
worden door Landelijke Inspectie Dienst (LID) periodiek gecontroleerd.
		Actie 2: De brochure “Een huisdier? Weet waar u aan begint” die de Dierenbescherming Amsterdam heeft 		
		 uitgebracht wordt aangepast naar de Arnhemse situatie en op de Arnhemsite plaatsen. Dit zal afgestemd worden
		 met de gemeente Amsterdam.
		Actie 3: De brochure zal vervolgens onder de aandacht gebracht worden bij alle verkooppunten in Arnhem waar
		 dieren verkocht worden.
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2.1 Opvangplicht
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De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren, afgekort GWWD (1992), en de Wet Dieren (2011) zijn de twee
wetten die de basisvoorwaarden bevatten waaraan iedereen die met dieren omgaat zich moet houden. Hierin is
opgenomen dat iedereen een algemene zorgplicht voor dieren heeft. Dit geldt voor overheden en inwoners.
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In 2014 is het totaal aantal gezelschapsdieren in Nederland ten opzichte van 2010 met ruim 12% toegenomen.
Het percentage gezinnen dat een huisdier (zoals honden, katten, konijnen, knaagdieren, vogels en vissen) bezit ligt
rond de 60%. In 18% van de Nederlandse huishoudens is een hond en in 23% een kat aanwezig. In Arnhem
zal dat percentage niet veel anders liggen (Bron: Feiten & CijfersGezelschapsdierensector 2015)
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2. Huisdieren en
gehouden dieren
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2.3 Honden

De hondenlosloopplekken, 30 stuks in Arnhem, zijn te herkennen aan de paal met het groene bordje, met de
tekst: ‘losloopgebied’. Op een hondenlosloopplek geldt ook een opruimplicht. Op www.arnhem.nl is een kaart te
downloaden waarop de hondenlosloopplaatsen in Arnhem zijn aangegeven.
		Actie 4: Er wordt onderzocht hoe de gemeente op een positieve manier kan aanhaken op ideeën van inwoners om
		 de overlast van hondenpoep aan te pakken. Door bijvoorbeeld een aardige herinnering te bedenken voor 		
		 het opruimen van hondenpoep. Met als doel de inwoners op een stimulerende manier te wijzen op de opruimplicht
		 die in Arnhem geldt. Ook wordt onderzocht of hier vanuit het wijkgerelateerde budget (Van Wijken Weten) 		
		 financiële mogelijkheden voor zijn.
		Actie 5: De informatie over de opruimplicht op de hondenlosloopplaatsen op de gemeentelijke webpagina is 		
		 tegenstrijdig met de APV. De gemeente onderzoekt hoe deze informatie verduidelijkt kan worden. Afhankelijk van
		 de uitkomst van dit onderzoek zal de informatie op de webpagina of de APV aangepast moeten worden.
		Actie 6: Er zijn signalen dat hondenuitlaatservices gebruik maken van het park Zijpendaal, waardoor er sprake is
		 van overlast voor parkbezoekers en het park zelf.
		 Er wordt onderzocht waar de klachten binnen komen en wat met die klachten is gedaan. Daarna wordt 		
		 onderzocht of inderdaad sprake is van overlast, veroorzaakt door hondenuitlaatservices en hoe wij de overlast
		kunnen aanpakken.

2.4 Katten
Tijdens de enquête is ook de overlast van katten genoemd. Katten kunnen overlast veroorzaken door het openhalen
van vuilniszakken, nachtelijke geluidsoverlast en door te poepen in tuinen, speeltuinen en zandbakken.
Ten aanzien van zwerfkatten heeft de gemeente afspraken gemaakt met het Dierentehuis Arnhem. Verwilderde
zwerfkatten is een aparte categorie, ze leven doorgaans in groepen. Ze huizen op plekken waar voedsel te vinden
is, zoals woonwijken, campings, musea of industrieterreinen. Zonder ingrijpen planten verwilderde katten zich
explosief voort. Dit maakt het probleem groter. Bovendien zal het aantal, vooral jonge katten in asielen toenemen.
Dit leidt weer tot stijging van de (gemeentelijke) kosten voor opvang.
Het is een hardnekkig misverstand dat je verwilderde katten zou kunnen
bestrijden door dieren weg te vangen of te doden. De Dierenbescherming
en de Vereniging Kattenzorg hebben een programma ontwikkeld om de
populaties zwerfkatten op een diervriendelijke manier te beperken. Het
programma werkt volgens de zogenaamde TNR-aanpak: Trap, Neuter en
Return. De Dierenambulance vangt de verwilderde katten. Deze worden
geneutraliseerd (gecastreerd of gesteriliseerd) en zo nodig medisch
behandeld. De katten wordt teruggeplaatst om te voorkomen dat hun plek
door andere, niet geneutraliseerde katten wordt ingenomen.
Actie 7: De gemeente ondersteunt de TNR-aanpak. Het Dierentehuis 		
Arnhem voert dit voor de gemeente uit.
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In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de uitgangspunten van het huidige hondenbeleid geschreven.
Deze zijn:
•   de hond op de weg is altijd aangelijnd en loopt alleen los op plekken die speciaal daarvoor zijn aangewezen; de
hondenlosloopplekken.
•   de eigenaar altijd iets bij zich heeft (bijvoorbeeld plastic zakjes) om hondenpoep op te ruimen.
•   de eigenaar de poep van een hond overal en altijd meteen opruimt (geldt niet voor mensen die vanwege hun
handicap zijn aangewezen op een geleidehond).
•   de eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat dit dier niet door aanhoudend geblaf of
gejank hinderlijk is voor de omgeving of de nachtrust verstoort.
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Het huidige hondenbeleid is het meest besproken onderwerp in het onderzoek. De aanbevelingen van de inwoners
gingen vooral over het wel/niet herintroduceren van de hondenbelasting en het meer/minder aanwijzen van
losloopgebieden. De meeste klachten gaan over eigenaren die de poep van hun huisdier niet opruimen, terwijl die
verplichting er wel is, én het gemis van handhaving vanuit de gemeente hierop.
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2.5 Chipregistratie
Wanneer huisdieren zijn voorzien van chipregistratie kan de eigenaar van het gevonden dier worden achterhaald
en kunnen huisdier en eigenaar met elkaar worden herenigd. Door de registratie is het voor eigenaren ook minder
gemakkelijk hun huisdier te dumpen of gewoon achter te laten. Voor honden is de chipregistratie vanaf 1 april
2013 verplicht gesteld. Voor katten geldt deze verplichting nog niet. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het
wenselijk dat ook katten worden gechipt.
		Actie 8: De gemeente sluit zich aan het initiatief van de gemeente Amsterdam. Zij gaan samen met zoveel 		
		 mogelijk andere gemeenten de rijksoverheid verzoeken om een algemene verplichting tot chipregistratie in te gaan
		 stellen voor katten.

2.6 Ouderen en hun huisdier
Het is uit allerlei onderzoeken gebleken dat het hebben van een huisdier een positieve rol speelt bij lichamelijk en
psychisch welzijn van ouderen.
Er bestaan netwerken van mensen die graag een keer een hond uitlaten of ander huisdier verzorgen voor mensen
die dat zelf niet kunnen (tijdelijk door ziekte/operatie of bv door ouderdom). Een voorbeeld hiervan is HuvoR; een
organisatie die zich belangeloos inzet voor Renkumse ouderen en hun huisdieren. Dit doet HuvoR door op verzoek
ouderen te helpen bij het behouden en verzorgen van hun dieren.
		Actie 9: Wij brengen de aanwezigheid van deze netwerken (die ouderen helpen bij verzorgen van hun huisdieren)
		 onder de aandacht.

2.7 Verwaarlozing en mishandeling van dieren
Dierenmishandeling en verwaarlozing komen helaas vaker voor dan gedacht. De gemeente zelf heeft geen
bevoegdheden ten aanzien van dierenmishandeling. Deze liggen bij de politie en dierenbescherming. Arnhem
heeft een eigen dierenpolitie, die te bereiken is via het algemene politienummer 0900 8844 of het centrale
meldpunt 144 “Red een dier”.
Volgens de dierenpolitie bestaat er een relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld/ kindermishandeling.
Door de politie, de dierenbescherming en veilig thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) is een signalenkaart ontwikkeld voor professionele hulpverleners om tijdens werkzaamheden alert te
zijn op welzijnssituaties van zowel mens als dier. Het bevorderen van de samenwerking van partijen, het geven van
voorlichtingen en adequate handhaving zijn belangrijk om deze problematiek goed aan te kunnen pakken.
		Actie 10: De gemeente gaat samen met de dierenpolitie een voorlichtingsbijeenkomst organiseren voor de
		 sociale wijkteams en bewindvoerders.

2.8 Weidedieren
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de Sectorraad Paarden in het
kader van de nieuwe Wet dieren de ‘Gids voor goede praktijken’ opgesteld (2011). De Gids voor Goede Praktijken
(GvGP) geeft aan wat er nodig is om het welzijn en de gezondheid van paarden te borgen.
De richtlijnen hierin hebben betrekking op het gebruik en inrichting van hobbymatige paardenweiden:
• Stallen en weides zijn deugdelijk en veilig. Er zijn geen uitsteeksels of andere zaken waaraan een paard zich zou
kunnen verwonden;
• Bij de afrastering van paardenweides mag geen prikkeldraad worden gebruikt.
• Er is een schuilgelegenheid in de vorm van een schuilstal of bossage (bomen of struiken) aanwezig voor paarden
die dag en nacht buiten verblijven.
In de basisregel worden vooralsnog geen eisen gesteld aan de omvang van een paardenwei. Soms zijn weiden in
Arnhem te klein voor het aantal dieren waardoor het gras kapot is gelopen en de beesten doorlopend in de natte
grond staan.
De regels zeggen ook niets over verharding rond de voederbak, bij slecht weer ontstaat modder op de plekken waar
de dieren veel staan. Het staan in modder maakt het paard kwetsbaar voor klachten aan de hoeven.
		Actie 11: Bij het verpachten van grond voor paardenweides moet de gemeente weten of de grond met name in de
		 winter wel geschikt is voor het houden van paarden en vervolgens hierop toezien.
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2.9 	Landbouwdieren

LTO is bezig met een scholenproject. LTO wilt basisscholen een excursie aanbieden naar een boerderij in de buurt.
Zuivelboerderij IJseloord wilt hier vanaf 2017 aan mee gaan doen.
Actie 12: Zuivelboerderij IJseloord gaat onderzoeken of zij mee gaat doen aan het scholenproject van LTO.
		Actie 13: De gemeente gaat onderzoeken of dit project gecombineerd kan worden met het lespakket van het
		Natuurcentrum Arnhem.

2.10 Dierentuin Koninklijke Burgers’ Zoo
Het Arnhemse dierenpark trekt jaarlijks ruim een miljoen bezoekers. In vergelijking met andere dierentuinen in
Nederland heeft Burgers’ Zoo een fors terrein van 45 hectare met ruim natuurlijk ogende dierenonderkomens
(eco-displays). De afgelopen decennia evolueerde de dierentuin van een soortgewijze presentatie naar het tonen
van complete leefgemeenschappen.
Er zijn vele (inter-)nationale wetten waar
dierentuinen zich aan moeten houden. De
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD)
heeft daarnaast verscheidene richtlijnen voor
een verantwoord beheer van haar diercollecties
opgesteld.
Burgers’ Zoo stelt zich ten doel actief bij te dragen
aan het behoud van de biodiversiteit. Zij participeren
in verschillende natuurorganisaties - waaronder
De Vleermuiswerkgroep, Vogelwerkgroep Arnhem
en De paddenwerkgroep van het IVN - die allen
bijdragen aan onderzoek naar en beschermen van de
natuur.
		Actie 14: Burgers’Zoo heeft behoefte aan een accounthouder binnen de gemeente. (Bij het Nederlands Openlucht
		 Museum (NOM) werkt dat erg goed). De gemeente gaat onderzoeken hoe aan deze behoefte gehoor kan worden
		gegeven.

2.11 	Evenementen met dieren
De regelgeving rond dierenwelzijn en evenementen is een bevoegdheid van de rijksoverheid. Het in behandeling
nemen van vergunningen voor evenementen is een taak van de gemeente. Door de inbreng van de Partij voor de
Dieren is dierenwelzijn op 26 mei 2015 na aanleiding van een motie opgenomen in Arnhems evenementenbeleid.
Sinds 15 september 2015 is het niet langer toegestaan om als circus rond te reizen met wilde (zoog)dieren, of hen
kunstjes te laten vertonen. Het verbod spreekt zich alleen uit over evenementen met zoogdieren, maar niet over
evenementen met andere dieren zoals vogels en reptielen. Er komt met het besluit ook geen nationaal verbod op
dierententoonstellingen en kerkstallen tenzij er niet-toegestane zoogdieren bij betrokken zijn.
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Arnhem heeft 6 melkveehouderijen waarvan de grootste 200 melkkoeien heeft. Bij alle bedrijven hebben de koeien
uitloop en weidegang. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoeften van het dier op het gebied van
beweging, rustgewoonten en (sociaal) gedrag.
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Nationale regelgeving over het houden, verzorgen, voederen en vervoeren van landbouwdieren is opgenomen in
het Besluit Houders van dieren, onderdeel van de Wet Dieren. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
houdt toezicht op het welzijn van landbouwdieren (ook wel productiedieren genoemd).
Eigenaren van productiedieren moeten hun dieren laten registreren en er op toezien dat dieren niet onnodig
worden blootgesteld aan pijn, leed of verwondingen.

Wanneer de gemeente initiatiefnemer is voor een ruimtelijk plan, wordt vooraf de consequenties van die plannen
voor beschermende plant- en diersoorten en beschermde gebieden (Natura 2000) onderzocht en worden
maatregelen getroffen. In de Natuurkalender zijn de effecten op de natuur inzichtelijk gemaakt die tijdens de
uitvoering kunnen optreden. Daarnaast staan in het Groenplan Arnhem de ecologische ambities die Arnhem
nastreeft, met daarin de natuurbeschermingswet als basis.

3.2. Vergroten van de biodiversiteit en het welzijn van in het wild levende dieren
In Arnhem is sprake van veel initiatieven die bijdragen aan het bevorder van de fauna (en flora) in de stad:
Samenwerkingsverbanden:
• De gemeente heeft een Landelijk bijenconvenant met de imkervereniging ondertekend. Hiermee wordt 		
afgesproken om geen neonicotinoïden (gewasbeschermer) te gebruiken en een bij-vriendelijk groenbeleid
te hanteren.
• De vlindertuin op de Parkweg in Zijpendaal, deze wordt onderhouden door IVN en KNNV (de Koninklijke 		
	Nederlandse Natuurhistorische Vereniging).
• KNNV inventariseert natuurwaarden in de stad en brengt die bij het brede publiek onder de aandacht.
• Goede samenwerking met de Vleermuiswerkgroep Gelderland, Sinds 2012 aangesloten bij provinciaal 		
meldpunt, vleermuizen: vleermuismeldingen van burgers worden via het netwerk door vrijwilligers opgepakt.
Regionale afstemming met terreinbeheerders:
• Binnen projecten kansen voor natuur inzichtelijk maken door:
• Zorgen voor voldoende leefgebied voor de in het wild levende
inheemse dieren, door het behouden en ontwikkelen van een
samenhangend groen- blauwe raamwerk in en om de stad
(o.a. Ecozones Presikhaaf, Singelzone Malburgen).
• Stimuleren van specifieke plekken voor stadsnatuur door het
plaatsen van vleermuisverblijven in gebouwen (bv in Fluvium en
Malburgen) en het toepassen van vogelvides of nestkasten voor
huismus en gierzwaluw (bv. Malburgen en Presikhaaf).
• Ophalen van kennis bij groene groepen, o.a. via het Groenforum
	Arnhem.
• Natuurkalender 2003: Dit is een richtlijn die aangeeft wanneer je
wel en niet mag maaien, kappen of slopen ter 			
voorkoming van verstoring van inheemse wilde dieren.

onderwerp

De Flora- en Faunawet (1998) heeft tot doel de instandhouding van plant- en diersoorten die in het wild
voorkomen. Op basis van de Natuurbeschermingswet (1998) kan de Minister beschermde natuurmonumenten,
gebieden ter uitvoering van internationale verdragen en Natura 2000 gebieden aanwijzen. De gemeente is geen
bevoegd gezag op grond van de Flora- en faunawet. De gemeente moet wel toetsen bij vergunningaanvragen of
de Flora- en fauna wet aan de orde is, zodat bij vergunningverlening geen strijdigheid ontstaat met deze wet.
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3.1	Naleven Flora en Faunawet (Ffw)/ Wet Natuurbescherming (2017)
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Uit de enquête met het digipanel en de digitale discussie met de stad blijkt dat de aanwezigheid van in het wild
levende dieren in de stad en het buitengebied zeer belangrijk wordt gevonden. Het vergroten van de biodiversiteit
in de stad leidt tot het verbeteren van het ecologisch evenwicht. Hiermee kunnen o.a. dierplagen voorkomen
worden. Alterra ontwikkelde de website ‘Kansen voor biodiversiteit in de stad’. De website informeert stedelijke
partijen zoals burgers, bedrijfsleven en overheden over biodiversiteit in en rond de stad.
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3. In het wild levende
dieren

Arnhem heeft een abonnement op de Nationale Database Flora- en Fauna (NDFF), waarin veel terreineigenaren
(o.a. gemeente, waterschap, rijkswaterstaat) en natuurverenigingen (o.a. KNNV, SOVON, VVZ) hun 		
waarnemingen invoeren.

De inwoners van de stad krijgen meer zeggenschap over de inrichting van de openbare ruimte van hun wijk en
daarmee het groen. Arnhemmers vinden groen belangrijk, dat blijkt ook uit de enquête die het digipanel heeft
ingevuld en de discussie via de participatietool. De gemeente ondersteunt deze wens van harte.
		Actie 15: De gemeente ondersteunt wijkinitiatieven die zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit en het
		 welzijn van de in het wild levende dieren.
		Actie 16: De gemeente gaat slopers actief benaderen om ze op hun verantwoordelijkheid en spanning met 		
		 de Flora en fauna wet te wijzen. Voor het slopen van gebouwen is geen vergunning meer nodig, maar volstaat
		 een sloopmelding. Dat kan tot gevolg hebben voor de verblijfplaatsen van (beschermde) diersoorten zoals 		
		vleermuizen.

3.3

Faunabeheer en jacht

De regels voor de jacht en faunabeheer zijn als wettelijke tekst “beheer en schadebestrijding” opgenomen in de
Flora- en faunawet. Er liggen hier geen bevoegdheden voor de gemeente tenzij de gemeente grondeigenaar is.
Op grond in eigendom van Arnhem wordt geen jacht toegestaan.
In gemeentelijk beleid is opgenomen dat het doden van beschermde dieren alleen wordt toegepast wanneer
dit helpt bij het versterken van de natuurlijke regulatieprocessen en bij het tegengaan van belangrijke schade of
vanwege een gevaar voor de openbare veiligheid of volksgezondheid, wanneer andere middelen minder doelmatig
zijn.
De gemeente Arnhem is initiatiefnemer voor een piketdienst voor het optreden bij valwild (aanrijdingen met wild).
Door samenwerking met andere organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, zijn er altijd bevoegde
mensen bereikbaar als een dier is aangereden en het eventueel uit zijn lijden verlost moet worden. Afschot (beheer
en schadebestrijding) wordt in eigen beheer professioneel uitgevoerd.

3.4

Overlast door in het wild levende dieren

In de stad leven (groepen) dieren die voor overlast kunnen zorgen of als schadelijk of hinderlijk worden gezien. Het
gaat dan onder andere om ganzen, duiven, ratten, muizen, mieren en wespen. Overlast door dieren ontstaat vaak
doordat dieren in de stad gevoerd worden door mensen of zich tegoed kunnen doen aan afval. Ook het ontbreken
van natuurlijke vijanden kan hier aan bijdragen.
Het beleid van de gemeente is in beginsel dat niet wordt opgetreden bij dierenoverlast tenzij er sprake
is van een ontoelaatbare schade aan essentiële maatschappelijke belangen (veiligheid, volksgezondheid) of
kwetsbare natuurwaarden.
In Nederland geeft het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) informatie aan gemeenten, bedrijven, instellingen en
particulieren over de preventie en bestrijding als er overlast is van dieren.
Het KAD werkt nauw samen met een aantal Nederlandse gemeenten waaronder ook Arnhem. Het KAD verzorgt
voorlichting rondom overlast van dieren, zij monitoren klachten en voeren (in overleg) onderzoek uit wanneer de
herkomst van deze klachten onduidelijk is. Inwoners van Arnhem kunnen kosteloos een monster ter determinatie
voor onderzoek aanvragen of andere vragen stellen. In 2014 en 2015 zijn 14 meldingen gedaan, waaronder
steenmarter, wespen, bijen, mieren, muizen, kakkerlak en berkenwans. Als dieren bestreden dienen te worden
wordt dat meestal door SUEZ uitgevoerd.

onderwerp

De natuurkalender geeft als richtlijn: kappen buiten het broedseizoen.
Behoud van staand en liggend dood hout waar dat kan.
Gefaseerd beheer bij natuurlijk groen.
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Aanpassen beheerwerkzaamheden:
• Aanleggen waar nodig en beheren van veilige oversteekplaatsen voor dieren in het wild, bv dassenrasters,
• tunnels, ecoduikers en dierveilige waterwegen.

•
•
•
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onderwerp

		Actie 17: De gemeente gaat de informatie van het KAD over overlast van dieren prominenter op de gemeentesite
		 plaatsen, en de rol van deze organisatie hiermee beter onder de aandacht brengen bij de inwoners.
		Actie 18: In overleg met SUEZ zal gekeken worden of en hoe het gifgebruik bij de bestrijding van dieren in Arnhem
		 verminderd kan worden.

3.4.1 Ratten
Bruine en zwarte ratten kunnen overlast veroorzaken. Je kunt dan denken aan: Knaagschade, het bevuilen van
voedsel en het overdragen van ziektekiemen.
		Actie 19: De gemeente gaat samen met SUEZ kijken waar zich in de stad de grootste problemen met ratten 		
		 voordoen, en onderzoeken welke omgevingsfactoren aan de overlast bijdragen.

3.4.2 	Ganzen
De Provincie Gelderland wil het aantal ganzen in Gelderland terugbrengen. Dat gebeurt door ze te bejagen op
zogenaamde ‘hotspots’; plekken waar veel ganzen voorkomen. De Rijkerwoerdse Plassen, net buiten de gemeente
Arnhem, is zo’n hotspot. Bewoners ondervinden last van de jacht, vooral door het schieten van de jagers, waardoor
er is besloten om diervriendelijke alternatieven in te gaan zetten zoals het verjagen met een agrilaser, roofvogels en
eieren prikken. Hierdoor zullen er minder ganzen afgeschoten worden. Bewoners van de wijk De Laar zijn van plan
mee te helpen door een agrilaser te gebruiken.
		Actie 20: De bewoners, gemeente, recreatieschap Uit®waarde en Provincie hebben de intentie een automatische
		 agrilaser aan te gaan schaffen, om zodoende met minder overlast het aantal ganzen bij de Rijkerwoerdse plassen
		 terug te dringen.

3.4.3 Duiven
Tijdens de digitale discussie kwam ook de duiventil op het dak van Schipholplein aan de orde. Een aantal jaren
geleden was er veel overlast van duiven bij deze flat. De overlast was ontstaan doordat iemand de duiven voerde.
Duiven broedden op de balkons en poepten deze vol. Daarom hingen bewoners netten op waar vervolgens weer
duiven in verstrikt raakten. De brandweer moest regelmatig uitrukken om een duif te bevrijden.
Bewoners, woningcorporatie Volkshuisvesting en de gemeente hebben er voor gezorgd dat een duiventil gebouwd
is en dat deze door vrijwilligers wordt onderhouden. De gemeente heeft toen samen met Volkshuisvesting eenmalig
bijgedragen voor de bouw van de til. De gemeente heeft toen ook duidelijk gemaakt dat zij niet voor de exploitatie
verantwoordelijk is.
De overlast is met de komst van de duiventil sterk afgenomen. Het beheer van de til kost jaarlijks 2.000 euro (voer
en schoonmaakmiddelen). Er zitten nu ca. 150 duiven in de til, deze broeden en eten daar. De eieren worden
geruild voor nep-eieren, de populatie zal hierdoor terug gebracht wordt.
		Actie 21: Zoals bij het plaatsen van de duiventil is afgesproken zorgen de beheerders (vrijwilligers) er voor dat de
		 populatie duiven op het Schipholplein verder teruggebracht wordt.
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3.5

Vissen en hengelsport

		Actie 22: De BOA’s van gemeente en de hengelsportfederatie gaan frequenter samen overleggen en af en
		 toe samen op pad.

onderwerp

Vissen zonder vergunning en met levend aas is verboden, het is de taak van de BOA’s (Bijzonder Opsporings
Ambtenaren) van gemeente en de Federatie om hier toezicht op te houden. In Arnhem wordt toezicht
gehouden, ook s’nachts.
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De gemeente en de beide waterschappen bieden ruimte voor recreatief vissen in de stadswateren. Daarbij
wordt een zonering gehanteerd waar wel/niet gevist wordt, zodat er ook ruimte is voor de natuurlijke rust in
viswater.
Er zijn afspraken gemaakt met de hengelsportfederatie en de beide waterschappen in verband met de
verhuur van vis- en looprecht.
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onderwerp

4. Algemeen
4.1 Informatievoorziening
Uit de enquête bleek dat veel Arnhemmers niet op de hoogte zijn van wat de gemeente doet aan dierenwelzijn
en welke wettelijke verplichten van kracht zijn voor welke organisatie. Daarom gaat de gemeente via haar
internetpagina de inwoners van Arnhem op dit onderwerp beter gaan informeren.
		Actie 23: Op de website www.arnhem.nl staan nu al verschillende onderwerpen die met dierenwelzijn te maken
		 hebben (zoals zwerfdieren, gewonde en dode dieren, APV hondenbeleid etc.). De gemeente zal deze informatie
		 bundelen en bereikbaar maken via een aparte re-direct www.arnhem.nl/dierenwelzijn.

4.2 	Educatie en voorlichting
Educatie en voorlichting spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het dierenwelzijn. Het Natuurcentrum
Arnhem zet zich al vele jaren in voor natuur- en milieueducatie.
Daarnaast zetten organisaties zoals de Molenplaats (voorheen Bezoekers Centrum Sonsbeek), het IVN, de KNNV,
de Vogelwerkgroep en de Vleermuiswerkgroep zich in om kennis over groen en natuur over te brengen naar de
burgers van Arnhem.

4.2.1	Lesaanbod Natuurcentrum Arnhem
Het Natuurcentrum voorziet 63 basisscholen van informatie, ruim 11.000 kinderen maken gebruik van het
lesmateriaal. In de meeste lessen op het Natuurcentrum zijn dieren aanwezig. In die lessen is dierenwelzijn niet het
expliciete onderwerp maar is het respectvol leren omgaan wel een van de doelstellingen. Tijdens de les wordt een
afweging gemaakt wat voor een dier wel of niet prettig is. Een kind moet dan accepteren dat het welzijn van het
dier zwaarder weegt dan de wens van het kind.
Het Natuurcentrum heeft één les, voor groep 1-2 van de basisschool over huisdieren waar dierenwelzijn explicieter
aan de orde komt. Bij de keuze voor een huisdier, de eisen aan de verzorging en ook hier, het op een goede en
respectvolle manier hanteren van de dieren.
Naast de lessen in de leslokalen kunnen scholen bij het Natuurcentrum dieren lenen om een week in de klas te
verzorgen. Centraal hierbij staat het leren kennen en verzorgen van het dier. Ook hier geldt dat door het leren
kennen van een dier en het leren wat de behoeften van het dier zijn, de houding van kinderen respectvoller wordt.
		

		Actie 24: Het Natuurcentum wilt een les “op de boerderij” voor groep 7 en 8 ontwikkelen. Een les over de vlees-		
		 productie en over de herkomst van je eten en over welke keuzes er zijn. Hierin worden de verschillende 		
		 vormen waarin dieren gehouden worden getoond (zoals bio-industrie en biologische teelt). Bij de scholen wordt
		 gepolst of er behoefte is voor dit lespakket. Is dat het geval dan wordt gezocht naar financiering van de ontwikkeling.
		

pagina

20

		Actie 25: Het natuurcentrum gaat onderzoeken of er gebruik gemaakt kan worden van de 			
		 http://www.detostifabriek.nl/school.html of andere lespakketten die er in het land worden gebruikt.

De gemeente Arnhem heeft een educatieve rol belegd bij de twee stadsboerderijen waarvan de gemeente eigenaar
is (Natuurcentrum); Presikhaaf (Noord) en De Korenmaat (Zuid). Per jaar ontvangen de boerderijen elk ca.100.000
bezoekers. Hoofddoelstelling is educatie over dieren, en over de herkomst van ons voedsel, verzorging en omgang
met dieren en dierenwelzijn.
De Arnhemse stadsboerderijen (Presikhaaf en de Korenmaat) hebben het Keurmerk kinderboerderijen SKBNkeurmerk. Met het behalen van dit kwaliteitskeurmerk tonen de stadsboerderijen aan dat ze voldoen aan alle
wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen, waarmee de boerderijen veilige en verantwoorde plekken zijn voor de
bezoekers, de dieren en natuurlijk de medewerkers.
		Actie 27: Op de stadsboerderijen hangen informatiebordjes, het thema op deze bordjes wisselt om de 3 maanden.
		 In 2017 zal één van de thema’s dierenwelzijn zijn. Thema dierenwelzijn wordt dan gekoppeld aan huisvesting van
		de dieren.

4.3

Diervriendelijke inkoop

Miljoenen Nederlanders genieten vrijwel dagelijks van vlees, vis, melk en ei als onderdeel van de maaltijd.
De Nederlandse vee-industrie verbruikt jaarlijks circa 450 miljoen dieren voor het produceren van deze
voedingsstoffen. De meeste dieren (95%) leven hiervoor in de intensieve veehouderij waar tegen zo laag mogelijke
kosten zoveel mogelijk vlees, eieren, melk produceert wordt. Dierenwelzijn is in deze houderijsystemen niet altijd
gewaarborgd. Slechts een klein deel van de dieren wordt in diervriendelijker systemen, zoals biologisch, gehouden.
In 2007 introduceerde de Dierenbescherming het Beter Leven keurmerk. In dit sterrensysteem geldt: hoe meer
maatregelen op het gebied van dierenwelzijn, hoe meer sterren er aan het product worden toegekend (met drie
sterren voor (vergelijkbaar aan) biologisch). Hiermee helpen ze veehouders en consumenten om stapsgewijs het
welzijn van dieren te verhogen. Daarnaast kan je als consument ook kiezen om minder of helemaal geen dierlijke
producten te eten. Hierdoor zijn er uiteindelijk minder productiedieren noodzakelijk.
De gemeente wilt bijdrage aan een duurzame en diervriendelijke productie. In het op 28 september 2015 door de
raad vastgestelde programma “New energy made in Arnhem 2015-2020” staat de volgende actie: “Meer inkoop
van lokale, biologische/biologisch afbreekbare en/of fairtrade producten bij de catering en huisvesting”.
		Actie 28: De gemeente koerst aan op het vergroten van het aanbod aan biologisch en vegetarisch voedsel in 		
		 haar aanbod in het stadhuis en stadskantoor. Ze gaat onderzoeken hoe het aanbod hier nu al aan voldoet en
		 waar er verbetering mogelijk is.
		Actie 29: Het streven is dat de lunchbezoeker volop diervriendelijke alternatieven aangeboden krijgt en informatie
		 over de wijze waarop het vlees en vis dat zij kopen tot stand is gekomen.

onderwerp

4.2.2 Stadsboerderijen
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		Actie 26: Met alle NME (Natuur en Milieu-educatie) centra van Gelderland wordt gewerkt aan een leskist “de 		
		 wereld op je bord”. Hierin komt de herkomst van voedsel aan de orde, gekoppeld aan duurzaamheid, fairtrade en
		indirect dierenwelzijn.
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onderwerp

5. Monitoring
In deze uitvoeringsagenda dierenwelzijn 2016-2020 zijn ruim 30 acties benoemd. Tot aan 2020 zal gemonitoord
worden hoe het met de uitvoering van deze acties staat.
		Actie 30: De gemeente (Cluster Beleid en Regie) zal toezien op de realisatie van de genoemde acties. De 		
		 uitvoeringsagenda wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

