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Inleiding
Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen aanspreekt, ook in de gemeente Diemen. In de
gemeente bevinden zich tal van dieren. Door de inwoners worden uiteenlopende
gezelschapsdieren gehouden. In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde
kom bevinden zich landbouw(huis)dieren. De grootste groep dieren wordt echter gevormd door
in het wild levende dieren. Dieren zijn waardevol. Niet alleen omdat zij het leven van veel
inwoners verrijken, ook omdat zij -los van hun nut of noodzaak voor de mens- over een eigen
waarde beschikken. Dieren horen bij onze samenleving. Zij verdienen onze aandacht en zorg en
hebben recht op bescherming; op dierenwelzijn.
In 2013 is de Wet Dieren van kracht geworden. In deze en andere wetten (zie bijlage) worden
een aantal taken voor de gemeenten benoemd omtrent dieren en dierenwelzijn.
De gemeente voert deze taken al wel uit en er is in diverse nota’s (Natuurbeleidsplan,
Hondenbeleid, Crisisbeheersingsplan etc.) aandacht voor de positie van het dier.
Vanaf de vorige collegeperiode heeft het onderwerp meer aandacht gekregen, maar een
beleidsstuk waarin het dier centraal staat, ontbrak nog. Door die versnippering is er geen helder
overzicht wat er nu wél en niet geregeld is op het gebied van dierenwelzijn.
We laten in deze nota zien wat er op dit moment al wordt gedaan voor het welzijn van dieren.
We maken daarvoor een onderverdeling in wettelijke taken en overige initiatieven en doen
voorstellen om het dierenwelzijnsbeleid in Diemen nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Hoofdstuk 1 Dierenwelzijn in Diemen
Wat is dierenwelzijn?
Dierenwelzijn kan worden gedefinieerd als ‘de kwaliteit van leven zoals deze door het dier wordt
ervaren’. Internationaal worden met betrekking tot dierenwelzijn veelal vijf ‘vrijheden voor het
dier’ gehanteerd, welke door mensen vast te stellen zijn:
 vrij van dorst, honger en ondervoeding,
 vrij van fysiek en thermaal ongerief,
 vrij van pijn, verwonding en ziektes,
 vrij van angst en chronische stress en
 vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.
Begripsbepaling ‘dieren’
We hebben het begrip dierenwelzijn beschreven, maar over welke dieren hebben we het dan?
Grofweg kan onderscheid worden gemaakt in drie diergroepen: huisdieren (inclusief
landbouwhuisdieren), proefdieren en in het wild levende dieren. Met deze notitie markeren we
allereerst het belang van het welzijn van huisdieren. Huisdieren worden ook wel omschreven als
‘gehouden dieren’. Het gaat daarbij onder andere om de volgende dieren: katten, honden,
aquariumvissen, vijvervissen, zang- en siervogels, postduiven, konijnen, knaagdieren,
paarden/pony’s en reptielen/amfibieën. Daarnaast heeft de gemeente ook enkele taken op het
gebied van in het wild levende dieren. De wettelijke taken worden toegelicht in hoofdstuk 3. Het
welzijn van proefdieren wordt in deze notitie niet beschreven. Daarmee vindt de gemeente het
welzijn van deze dieren niet onbelangrijk, maar de gemeente heeft geen bevoegdheden waar
het deze dieren aangaat. Het Rijk speelt hierin de belangrijkste rol. Zij heeft hiervoor
bevoegdheden en middelen tot haar beschikking.
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Wat willen we met dierenwelzijn in Diemen?
Wij streven naar zorg voor en bescherming van dieren binnen de gemeentegrenzen. Onder
dierenwelzijn verstaan wij dat de grenzen van het aanpassingsvermogen van dieren niet
overschreden worden. Verder sluiten we aan bij de vijf vrijheden van het dier die genoemd staan
in de bovenstaande definitie van dierenwelzijn. De gemeente staat kritisch tegenover het
gebruik van dieren voor vermaak. Verzoeken om ondersteuning van dergelijke initiatieven zullen
dan ook zorgvuldig worden gewogen.
We nemen als gemeente verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken die we hebben, we
ondersteunen lokale initiatieven, nemen zelf initiatieven in de openbare ruimte en de
vergunningsverlening die het natuurlijk gedrag van dieren ten goede komt en we kunnen
burgers faciliteren, informeren en adviseren waar het gaat om (het bevorderen van) het welzijn
van dieren. We willen als gemeente de inwoners van Diemen graag betrekken bij een natuur- en
diervriendelijke woonomgeving. We komen hierop terug in hoofdstuk 2 en 3.
Terreinen waar de gemeente weinig tot geen invloed op kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld het
‘plezierhengelen’1, worden buiten beschouwing gelaten in deze nota. Voor honden is in Diemen
in 2014 een notitie opgesteld over onder andere de aanlijnplicht, losloopgebieden en
opruimplicht. De regels zijn opgenomen in de APV. Hierover meer in §2.6.
Voor huisdieren geldt uiteraard dat de eigenaren van deze dieren zelf verantwoordelijk zijn voor
een goede verzorging van hun dieren, maar ook voor het gedrag van hun huisdier en de
eventuele overlast die ze kunnen veroorzaken. Wanneer eigenaren hun dier mishandelen of
verwaarlozen, dan kan door omwonenden of getuigen het landelijke nummer 144 worden
gebeld. De ‘dierenpolitie’ behandelt deze meldingen. In zijn algemeenheid gaan we er als
gemeente vanuit dat mensen eerst zelf proberen hun problemen op te lossen en dat de
gemeente daar waar nodig ondersteuning biedt, dat geldt ook voor gesignaleerde gedrags- of
overlastproblemen rondom (huis)dieren.

Hoofdstuk 2 Taken voor de gemeente
De gemeente heeft als gezegd op grond van landelijke wet- en regelgeving een aantal taken die
betrekking hebben op dieren en hun welzijn. De eerdergenoemde Wet Dieren en de Flora- en
faunawet vormen hiervoor een belangrijk vertrekpunt. In dit hoofdstuk wordt per taak
beschreven hoe wij invulling geven aan deze verplichtingen.
2.1
Besmettelijke dierziekten
Wettelijke taak
De burgemeester heeft volgens de Wet Dieren de wettelijke taak om:
 kennisgeving van een besmettelijke dierziekte onmiddellijk door te geven aan de
verantwoordelijk minister;
 de door de minister nodig geachte maatregelen om de dierziekte te bestrijden zo spoedig
mogelijk te nemen;

1

Landelijk zijn officiële viswateren aangemerkt. Hier mag met een Vispas worden gevist. Deze Vispas wordt
afgegeven door hengelsport verenigingen. De gemeente zou ‘gemeentewateren’ kunnen laten uitsluiten als viswater.
In Amsterdam is dat twee jaar geleden door de Partij voor de Dieren voor het eerst geprobeerd, maar het voorstel
kreeg te weinig steun. In Diemen zou het weinig impact hebben; mensen kunnen een paar honderd meter verderop
gaan zitten.
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 medewerking te verlenen bij het plaatsen en verwijderen van waarschuwingsborden en
kentekenen en bij het ter beschikking stellen van ontsmettingsmiddelen;
 een bevel uit te vaardigen dat dieren moeten worden vastgelegd of opgesloten.
Hoe voeren wij deze taak uit?
Het RIVM is alert op het voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten door middel van
registratie van infectiegevallen, surveillance en bron- en contactonderzoek. De dierenambulance
is vaak de eerste die in contact komt met een ziek dier. Zij brengen het naar een dierenarts en
die schakelt indien nodig het RIVM in. Daar waar infectieziekten worden geconstateerd wordt in
samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de bron opgespoord
om verdere verspreiding tegen te gaan. Zodra deze gevonden is, voert de NVWA de
daadwerkelijke bestrijding (zoals het ruimen van dieren) uit. De gemeente verleent hierbij haar
medewerking.
Wat dragen we bij?
De financiering van deze taak is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de
gemeenschappelijke regeling GGD.

2.2
Ophalen en destructie dode dieren
Wettelijke taak
De gemeente is volgens de Wet Dieren verplicht om een regeling te treffen ten aanzien van
kadavers van dieren in de openbare ruimte.
Hoe voeren wij deze taak uit?
De dierenambulance Amsterdam kent ook Diemen als haar werkgebied. De dierenambulance is
een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het vervoer van zieke en gewonde dieren,
het ophalen van overleden dieren, het verwijderen van kadavers en zorg dragen voor destructie.
Voor deze laatste dienst wordt door de dierenambulance jaarlijks gefactureerd. Naast de
dierenambulance die –vaak gealarmeerd door inwoners van Diemen- dode dieren ophaalt zoals
duif of een zwaan, is er de kadaverdienst die grotere (boerderij)dieren ophaalt. Het team
wijkbeheer voert deze taak ook uit als het gaat om kleine dieren in de openbare ruimte, zoals
bijvoorbeeld een eend of een duif.
Wat dragen we bij?
De gemeente heeft in 1999 eenmalig een bijdrage van Fl.10.000,- gedaan aan de nieuwbouw
van de organisatie. Daarnaast betaalt de gemeente jaarlijks €1600,-- aan de dierenambulance
voor het ophalen en de destructie van kadavers.

2.3
Zwerfdieren
Wettelijke taak
De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8 lid 3) verplicht om een
gevonden (huis)dier minimaal twee weken op te vangen en te verzorgen.
Hoe voeren wij deze taak uit?
In Diemen is geen dierenopvang, asiel of opvangcentrum voor zwerfdieren. Er wordt, in
aanvulling op particuliere opvang, geen uitvoering gegeven aan deze wettelijke taak. In de regel
worden zwerfdieren bij regionale (Amsterdamse) voorzieningen aangeboden. Een (eventueel
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symbolische) jaarlijkse bijdrage aan het regionale dierenasiel (katten en honden),
knaagdierencentrum, vogelopvang of reptielenopvang zou voor de hand liggen aangezien deze
opvanglocaties een wettelijke taak voor de gemeente uitvoeren. Binnen de huidige begroting is
hier echter (nog) geen ruimte voor.
Wat dragen we bij?
De gemeente draagt geen geld bij aan opvangvoorzieningen voor zwerf-, verloren of gewonde
huisdieren buiten de regio. Voorgesteld wordt om jaarlijks een bedrag van €2500,- beschikbaar
te stellen voor de ondersteuning van verschillende vormen van opvang van Diemense
zwerfdieren.

2.4
In het wild levende dieren
Wettelijke taak
De gemeente is volgens de Flora- en faunawet verplicht om bij het voorbereiden of uitvoeren
van ruimtelijke ingrepen te voorkomen dat dieren opzettelijk worden verontrust of gedood; de
zogenaamde zorgplicht. De Flora- en faunawet bevat een lijst van beschermde planten- en
diersoorten. Voor deze beschermde soorten geldt dat de gemeente geen ontheffing voor of
vrijstelling van de zorgplicht mag verlenen. Dat is een taak van het ministerie.
Hoe voeren wij deze taak uit?
 In 2009 heeft de gemeente Diemen haar Natuurbeleidsplan vastgesteld. Met dit plan is het
streven vastgelegd ‘de ecologische verbindingen en de leefomstandigheden van plant- en
diersoorten in Diemen in stand te houden en te verbeteren en de recreatieve mogelijkheden
van fietsers en wandelaars hierop af te stemmen. In het plan is ondermeer benoemd welke
beschermde diersoorten in Diemen voorkomen (en landelijke bescherming genieten), onder
andere de Dwergvleermuis, Laatvlieger, Waterspitsmuis, Ringslang en Bittervoorn.
 Hiernaast voldoet de gemeente al zeer lang aan alle eisen op het gebied van
broedbescherming (op basis van de Flora- en faunawet). Een aantal jaren geleden heeft de
gemeente haar medewerkers en ook enkele vaak ingezette aannemers getraind in het
hanteren van de Gedragscode Flora- en faunawet.
 We onderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen of het leefgebied van beschermde diersoorten
door het voorgenomen plan wordt aangetast. Als blijkt dat hier sprake van is, wordt naar
alternatieven gezocht. Er wordt ook gezocht naar compenserende maatregelen, zoals vogelen vleermuisvriendelijke maatregelen.
 Ter bestrijding van onkruid in plantsoenen en verhardingen gebruiken we mechanische
gereedschappen. Die zijn onschadelijk voor dieren.
 Waar mogelijk creëren we aflopende oevers zonder beschoeiing, zodat amfibieën en
watervogels makkelijk in en uit het water kunnen komen. We streven naar halfnatuurlijke
vegetatie en streekeigen begroeiing om de kansen voor inheemse soorten zoals libellen en
vlinders te vergroten en bijvoorbeeld naar ruigtestroken zodat dieren een schuilplaats kunnen
vinden. Het oeverbeheer is vastgelegd in het Natuurbeleidsplan, het Groenplan Diemen en
de nota Meerjarenwerkplan Oevers Diemen.

2.5
Dieren in nood
Wettelijke taak
In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Flora- en faunawet is een algemene
zorgplicht opgenomen die verplicht om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen.
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Deze bepaling geldt zowel voor ‘gehouden’ als voor ‘in het wild levende’ dieren en is op alle
inwoners van toepassing. De gemeente is verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden
waardoor zieke of gewonde dieren tijdig en professioneel kunnen worden opgevangen en
verzorgd. Ook is de gemeente verplicht om in het gemeentelijk crisisbeheersingsplan aandacht
te besteden aan de verplaatsing, opvang en verzorging van dieren tijdens rampen en
calamiteiten.
Hoe voeren wij deze taak uit?
 Voor de opvang van dieren in nood (zieke en gewonde dieren) wordt samengewerkt met de
Dierenambulance Amsterdam. De dierenambulance verzorgt eerste hulp en vervoer van
zieke en gewonde huisdieren naar een opvanglocatie in de regio.
 In het crisisbeheersingsplan zijn maatregelen opgenomen ten aanzien van dieren in geval
van een ramp of calamiteit. Het draaiboek ziet toe op verplaatsing, opvang, verzorging en
registratie van deze dieren voor de periode dat zij nog niet kunnen terugkeren.
Wat dragen we bij?
De gemeente betaalt jaarlijks een vast bedrag van €1600,- aan de Dierenambulance (zie onder
§2.2).

2.6
Overlastgevende dieren
Wettelijke taken
De gemeente heeft een aantal taken om dieren te beschermen, er zijn echter ook situaties
denkbaar dat dieren overlast of zelfs gevaar veroorzaken. Ook in deze situaties heeft de
gemeente een verantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan zijn de grote groepen tamme
ganzen die af en toe neerstrijken in het dorp. Gemeenten zijn in dat geval bevoegd om
maatregelen te nemen. Ze zijn ook bevoegd om regelgeving vast te stellen waarmee hinder en
overlast voor de burger worden voorkomen of bestreden, waarmee de volksgezondheid wordt
bewaakt en de openbare orde wordt gehandhaafd. Dit gebeurt in de APV (Algemene
Plaatselijke Verordening).
Hoe voeren wij deze taak uit?
In Diemen is ten aanzien van overlastgevende dieren het volgende in de APV opgenomen:
- Loslopende honden (art. 2.4.17)
- Verontreiniging door honden en andere dieren (2.4.18 en 2.4.18a)
- Gevaarlijke honden (art. 2.4.19)
- Het houden van hinderlijke of schadelijke dieren (art. 2.4.20)
- Loslopend vee (art. 2.4.22)
- Het voeren van duiven, eenden en zwanen (art. 2.4.23a).
Als onderdeel van integraal toezicht, houden de BOA’s van de gemeente Diemen toezicht op
naleving van de APV regels. De BOA’s zijn ook verantwoordelijk voor het handhaven van de
Flora en Faunawet, maar hiervoor zijn ze niet opgeleid.
Bij het bestrijden van onder andere ratten, muizen, kakkerlakken en wespen worden inwoners
op dit moment door het KCC geadviseerd om bestrijdingsdiensten in te huren of zelf
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Soms worden ze daarbij op weg geholpen door het team
wijkbeheer.
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2.7
Agressieve dieren
Wettelijke taak
De burgemeester is volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren bevoegd om dieren,
die een gevaar opleveren voor de veiligheid van mens of dier, te laten afmaken. Als het dier een
eigenaar heeft, kan deze binnen zes weken bezwaar aantekenen. De burgemeester heeft op
basis van de Gemeentewet tevens de bevoegdheid om wanneer een hond de openbare orde
verstoord, deze in beslag te nemen. In beslag genomen honden worden getest. Als uit de test
blijkt dat de hond abnormaal agressief is, zal hij gedood worden. Dit komt echter zelden tot nooit
voor.
Hoe voeren wij deze taak uit?
Agressieve dieren worden ter plekke opgehaald door de Dierenambulance. Indien voor het
vangen van een dier gebruik moet worden gemaakt van een verdovingsmiddel dan zal de
Dierenambulance een beroep doen op de politie.
Wat dragen we bij?
De gemeente betaalt jaarlijks een vast bedrag van €1600,- aan de Dierenambulance (zie onder
§2.2).

2.8
Overige initiatieven (niet wettelijk verplicht)
Als relatief kleine gemeente hebben we niet te maken met dierenwelzijnsorganisaties,
(grootschalige) dierfokkerijen en/of dierenasielen/-opvangcentra. Naast de wettelijke taken
worden er in Diemen wel enkele initiatieven en organisaties ondersteunt die actief zijn op het
gebied van dieren en hun welzijn. Ook wordt er in de vergunningsverlening rekening gehouden
met het welzijn van dieren.
De kinderboerderij
De kinderboerderij wordt door de gemeente middels een jaarlijkse subsidie financieel
ondersteund. Dit maakt het, samen met een groep vrijwilligers, mogelijk om de kinderboerderij te
exploiteren. Op de kinderboerderij kunnen (kleine) kinderen in contact komen met diverse
gehouden dieren. Er zijn in het verleden zorgen geweest over de kwaliteit van de onderkomens
van de dieren, maar deze problemen zijn in overleg met de dierenbescherming opgelost.
Wat dragen we bij?
Een jaarlijkse subsidie van €5.200,-.

Natuur- en milieueducatie
In Diemen zijn natuurwerkgroepen zoals IVN Diemen en de Werkgroep Spoorzicht actief. Door
beheersactiviteiten zorgen zij er voor dat dieren betere leefomstandigheden hebben. Door IVN
worden kinderen op basisscholen onderwezen over natuur, milieu en landschap, waaronder
dieren.
Wat dragen we bij?
Een jaarlijkse subsidie van €455,-.
Daarnaast zijn er op de basisscholen er lesprogramma’s, maar wordt ook lesmateriaal en
informatie beschikbaar gesteld zoals lespakketten, leskisten en veldwerkmateriaal. De bedoeling
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hiervan is om kinderen te betrekken bij hun omgeving en hun kennis over natuur, milieu en
landschap te vergroten. Het aanbod van NME wordt op dit moment voor de regiogemeenten
aangeboden door de gemeente Amstelveen. Er is hiervoor een dienstverleningsovereenkomst
(DVO) opgesteld tussen de gemeente Amstelveen en andere gemeenten.
Wat dragen we bij?
Een jaarlijks bedrag van € 8.900,-

Gebruiksvergunning dierenorganisaties
Voor de dierenspeciaalzaken, de maneges en de kinderboerderij in Diemen van een bepaalde
omvang heeft de gemeente een gebruiksvergunning afgegeven. De partijen moeten zich
houden aan eisen ten aanzien van brandveiligheid. Hierop wordt door de gemeente
gecontroleerd. Op overige zaken, zoals het welzijn van dieren en de kwaliteit van de stallen,
gelden geen aanvullende eisen en wordt door de gemeente niet gecontroleerd. Hierop wordt wel
landelijk gecontroleerd door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming.
Wat dragen we bij?
Geen financiële consequenties

Hondensport vereniging
De hondensport vereniging geeft gedragstrainingen aan honden en leert hun bazen om te gaan
met hun dier. De vereniging heeft meegedacht over het hondenbeleid. In dit beleidsplan zijn
onder andere ‘speelplaatsen’ voor honden benoemd.
Wat dragen we bij?
De gemeente heeft ‘om niet’ een stuk grond beschikbaar gesteld voor de hondensport
vereniging. De vereniging zorgt voor het beheer van de grond met opstal.
Hondenproject
Als gevolg van een verzoek van het buurtpanel in Diemen-Noord is in 2011 een hondenproject
gehouden. Als uitkomst daarvan zijn in 2012 de losloopgebieden voor honden geactualiseerd,
evenals de hondenkaart. Op die hondenkaart zijn de losloopgebieden aangegeven die op grond
van de APV zijn aangewezen. Ook worden verboden gebieden duidelijk zichtbaar gemaakt.
Wat dragen we bij?
Geen financiële consequenties.
Vergunningsverlening
In het draaiboek evenementenbeleid zijn diverse voorwaarden opgenomen die bedoeld zijn om
het welzijn van dieren beschermen:
o Evenementen waarbij dieren ter vermaak worden gebruikt en waarbij de gezondheid van het
dier gevaar kan lopen, zijn in beginsel verboden.
o Wedstrijden met (motor)voertuigen zijn ook vanwege de overlast voor dieren verboden.
o Bij evenementen in het buitengebied zorgen Staatsbosbeheer en Groengebied Amstelland
voor een basis natuurtoets om te controleren of de overlast voor dieren acceptabel is.
o Meer in algemene zin kan een evenement in Diemen op basis van de APV worden verboden
als het dierenwelzijn in het geding is.
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Hoofdstuk 3 Hoe nu verder?
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat er in de gemeente Diemen wordt gedaan om het
welzijn van dieren te waarborgen. We voeren als gemeente (grotendeels) onze wettelijke taken
uit, we hebben in de dierenambulance een partner in de opvang en verzorging van dieren in
nood, op het gebied van het inrichten van de buitenruimte wordt veel aandacht besteed aan het
creëren van omstandigheden waarin dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen en kleine
initiatieven worden gesteund. Binnen de beperkte ambities (in het coalitieakkoord zijn geen
ambities voor wat betreft het welzijn van dieren opgenomen) zijn er wel nog een aantal
maatregelen te nemen die het dierenwelzijn in Diemen nog wat verder op de kaart zetten:
 Duidelijke ambtelijk aanspreekpunten en afspraken omtrent het dierenwelzijn. De precieze
verdeling van de taken en onderlinge afstemming zal worden vastgelegd in werkafspraken.
 Het beschikbaar stellen van €8.000,- per jaar voor het ondersteunen en promoten van
dierenwelzijn, door onder andere:
 Het verhogen van de subsidie aan de Dierenambulance van €1600,00 naar €4000,00 per
jaar.
 Het incidenteel als doelvergoeding ondersteunen van diverse initiatieven (bijvoorbeeld de
Toevlucht) voor tijdelijke opvang van vogels, reptielen, huisdieren, zoogdieren en daarvoor
€2500,- per jaar te reserveren;
 Het bekostigen van incidentele initiatieven van bewoners en/of gemeente ter bevordering van
flora en fauna in Diemen. Bijvoorbeeld voor:
o Het verplaatsen van een bijenvolkje.
o Het aanleggen van Gierzwaluwkasten en advisering waar ze het beste kunnen
hangen.
o Het behouden, verbeteren en toevoegen van nestgelegenheid voor mussen en
spreeuwen.
o Het plaatsen van koolmeeskasten bij plaatsen waar Eiken Processie Rups
voorkomt.
o Het verstrekken van voorlichtingsmateriaal voor het diervriendelijk inrichten van
tuinen.
 Het maken van een factsheet waarop voorbeelden staan van diervriendelijke maatregelen die
inwoners makkelijk zelf kunnen nemen;
 Twee keer per jaar (in het voorjaar en najaar) in de Diemen Info aandacht te besteden aan dit
thema. Voorgesteld wordt om de artikelen te combineren met een actie, zoals het verstrekken
van vetbollen, egelkasten of korting op een bijenhotel. Deze acties worden bij voorkeur
uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties, zoals IVN of Pantar.
Structurele dekking zal na besluitvorming middels de kwartaalbrief worden betrokken bij de
begroting 2017. De uitvoering van het beleid en de beoordeling welke vormen van opvang
worden ondersteund, zullen in de deskundige handen van de afdeling Ruimtelijk Beheer
worden gelegd.
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 Het KCC, de belangrijkste ingang naar de gemeentelijke organisatie krijgt een handleiding
hoe om te gaan met vragen van inwoners over bijvoorbeeld zwerfdieren, agressieve dieren,
dode dieren, dierenoverlast of dieren in nood.
 Vragen die niet door het KCC afgehandeld kunnen worden, gaan naar team wijkbeheer. In dit
team is een medewerker aanwezig met een brede kennis over bijvoorbeeld ongedierte
bestrijding, opvanglocaties en de verzorging van dieren die in ‘het wild leven’. Voor hulp bij
overlastgevende dieren worden inwoners in het vervolg ook verwezen naar de dienst
Dierplaagbeheersing van de GGD. Deze dienst streeft naar diervriendelijke -en zo natuurlijk
mogelijke- oplossingen voor overlast.

 Op de website van de gemeente en in de digitale gemeentegids is informatie te vinden over:
o De dierenbescherming;
o De dierenambulance;
o Dienst ‘dierplaagbeheersing’ van de GGD;
 Het versterken van de signaalfunctie van gemeentelijke toezichthouders (inschakelen
landelijke inspectie, indien een dieronvriendelijke situatie gesignaleerd wordt).
De bovenstaande maatregelen worden in 2016 en 2017 geïmplementeerd. In 2017 wordt de
Raad eenmalig geïnformeerd over de wijze waarop de maatregelen vorm hebben gekregen.
Daarna wordt het dierenwelzijn opgenomen als onderdeel in het Groenplan.
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Bijlage: relevante wet- en regelgeving checken:
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWWD)
De GWWD heeft als doelstelling de bescherming van het welzijn en de gezondheid van door
mensen gehouden dieren. Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) en de Algemene Inspectie Dienst (AID) handhaven de naleving van de GWWD. Zij zijn als
buitengewoon opsporingsambtenaar bevoegd om een proces-verbaal op te maken en zo nodig
dieren in beslag te nemen.
Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet beschermt vrijwel alle in Nederland voorkomende Europese
inheemse vogels (met uitzondering van gedomesticeerde exemplaren van onder andere de
grauwe gans en de rotsduif) en alle soorten amfibieën en reptielen. Ook zoogdieren zijn
beschermd, met uitzondering van zwarte rat, bruine rat en huismuis. De inheemse vissen zijn
beschermd, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet van toepassing is.
Daarnaast is een aantal plantensoorten beschermd, waaronder orchideeën.
De controle en handhaving van de Flora- en Faunawet wordt uitgevoerd door de Algemene
Inspectie Dienst (AID).
Honden- en kattenbesluit
In het Honden- en kattenbesluit, dat voortvloeit uit de GWWD, staan de regels voor
bedrijfsmatige verkoop, aflevering en inbewaringneming van honden en katten. De regels zijn
van toepassing op een dierenasiel, dierenpension en bedrijfsmatige fokkers. Ze gelden ook voor
dierenspeciaalzaken, wanneer deze honden of katten verkopen. De Landelijke Inspectiedienst
Dierenbescherming voert hierop routinecontroles uit.
Wet Dieren
Op 1 januari 2013 is de Wet Dieren in werking getreden, deze wet vervangt de Gezondheids-,
en welzijnswet voor dieren (Gwwd), de diergeneesmiddelenwet, de Wet op de
dierenbescherming, Wet op de uitvoering van de diergeneeskunde, kaderwet diervoeders en de
Landbouwkwaliteitswet. Het doel van de wet Dieren was om te komen tot een samenhangend
stelsel van regels ten aanzien van landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren en overige
gehouden dieren. De wet ziet behoudens uitzonderingen niet toe op in het wild levende dieren.
Het bevat onder andere de plicht aan eenieder om dieren in nood te helpen en verboden is
dieren de nodige zorg te onthouden. Een aantal algemene regels die voor alle dieren gelden:
 iedereen is verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen
 het verbod een dier de nodige verzorging te onthouden
 verbod om dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken
 verbod tot het organiseren of deelnemen aan dierengevechten
Maatregel bestuurlijke boetes ter voorkoming van dierenmishandeling
Om dierenmishandeling van productiedieren te voorkomen, heeft de Rijksoverheid de
‘maatregel bestuurlijke boetes ter voorkoming van dierenmishandeling’ ingevoerd. Deze
maatregel geeft medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het
recht om boetes op te leggen als zij dierenmishandeling vaststellen.
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