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Hoofdstuk 1: Inleiding
1.1 Dieren in Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente met een dorps karakter en goede voorzieningen in een rustige
woon- en leefomgeving in een stedelijke regio. Onze inwoners ervaren de gemeente als aangenaam om in
te wonen. De gemeente heeft diverse groene gebieden, waarin ook ruimte is voor recreatie. Samen met
inwoners wordt hier goed voor gezorgd. Denk bijvoorbeeld aan adoptiegroen.
In deze groene omgeving leven mens en dier naast elkaar. Hierbij gaat het niet alleen om in de vrije natuur
levende dieren, maar ook om dieren met een eigenaar, gezelschapsdieren, en het gebruik van dieren voor
evenementen, sport en educatie. De gemeente heeft een wettelijke taak om zwerfdieren op te vangen.
Door de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden voornamelijk honden en katten opgevangen. Maar ook
knaagdieren en vogels, waar afstand van is gedaan (door bijvoorbeeld een huisuitzetting) of door een
andere reden zijn gaan zwerven, moeten worden opgevangen.
De gemeente ziet dit als een serieuze taak. Het is niet altijd zichtbaar, maar de gemeente heeft in de
afgelopen vijf jaar meer dan 100 katten en ruim 40 honden opgevangen. Voor een groot deel van de dieren
die door de gemeente worden opgevangen kan de eigenaar worden gevonden.
De gemeente heeft daarnaast nog andere taken omtrent dierenwelzijn. Een groep van partners is hier al
op een professionele manier mee bezig, zoals de dierenbescherming, dierenambulance, politie en
brandweer, maar ook andere organisaties binnen onze gemeente. Met deze Nota Dierenwelzijn
beschrijven we de rollen en verantwoordelijkheden van de gemeente en de betrokken partners op dit
gebied. Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om met deze nota verder te gaan in het beschrijven van
dierenwelzijn dan enkel de wettelijke taken. Deze nota loopt daarom ook door in een actieplan.

1.2 Aanleiding
“Voor elkaar in Ambacht” houdt in dat we niet alleen denken aan en rekening houden met de mensen
met wie we onze huidige gemeenschap vormen, maar ook met de mensen die deze samenleving na ons
voort moeten zetten. Dat vereist van ons dat we op een duurzame manier met onze leefomgeving omgaan.
De manier waarop we dat als gemeente doen staat beschreven in het Actieplan Duurzaamheid. Bij onze
leefomgeving hoort naast bijvoorbeeld milieu, groenonderhoud en afvalverwerking ook de gezondheid en
het welzijn van dieren. In het Coalitieprogramma 2014-2018 is het onderwerp 'dierenwelzijn' specifiek
benoemd. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft nog geen vastgesteld beleid op het gebied van
dierenwelzijn.

1.3 Definitie dierenwelzijn
Dierenwelzijn is de lichamelijke en geestelijke gezondheid en het welbevinden van een dier. Dierenbeleid
is breder dan dierenwelzijn; dit gaat ook over onderwerpen zoals schadebestrijding, overlast van dieren en
dieren in het wild. Het dierenbeleid wordt opgesteld binnen landelijke en gemeentelijke kaders. In de Wet
dieren en het Burgerlijk Wetboek zijn de belangrijkste wettelijke regels voor dieren opgenomen. In
hoofdstuk 2 wordt stilgestaan bij deze wetgeving rondom dierenbeleid. In hoofdstuk 3 komen enkele
specifieke lokale thema's die relevant zijn voor Hendrik-Ido-Ambacht aan de orde. Vervolgens wordt in
het laatste hoofdstuk de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen besproken.
Wij beperken ons in deze Nota Dierenwelzijn tot de verantwoordelijkheden die bij de gemeente horen.
We gaan hierbij niet in op de verantwoordelijkheden die bij andere overheden liggen, zoals proefdieren,
bio-industrie, intensieve landbouw en pelsdieren. Daarnaast hebben inwoners en bedrijven eigen
verantwoordelijkheden en maken eigen keuzes. De gemeente gaat bijvoorbeeld niet over de keuze van
mensen om wel of geen vlees te eten.
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In het Actieplan Dierenwelzijn worden de aanbevelingen voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid van de
Dierenbescherming overzichtelijk gepresenteerd, met de huidige stand van zaken en de acties die worden
ondernomen door de gemeente. In het Actieplan wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:





Hoe staat de gemeente er voor op het gebied van dierenwelzijn?
Wat kan de gemeente verbeteren?
Welke acties moeten worden uitgevoerd om te verbeteren?
Wie is verantwoordelijke voor deze acties?

Afbeelding 1 – Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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Hoofdstuk 2: Dierenbeleid
2.1 Landelijke wetgeving
De volgende landelijke wetten vormen de grondslag voor de aan de gemeente opgedragen taken op het
gebied van dieren en dierenwelzijn. De belangrijkste zijn: de Wet dieren, het Burgerlijk Wetboek en de
(nieuwe) Wet natuurbescherming (Bron: Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht, november 2015).

Wet dieren
De Wet dieren is in 2013 in werking getreden. Deze wet is vooral gericht op landbouwhuisdieren en
gezelschapsdieren. In de wet is een aantal wetten gebundeld, namelijk:
•
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
•
Diergeneesmiddelenwet;
•
Wet op de dierenbescherming;
•
Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990;
•
Kaderwet diervoeders;
•
Landbouwwet en de Landbouwkwaliteitswet (gedeeltelijk).
In de Wet dieren zijn regels opgenomen met betrekking tot het gedrag van mensen tegenover dieren en
regels ter beheersing van de risico's die dieren of van de dieren afkomstige producten met zich mee
brengen. Het is een raamwet, wat betekent dat de nadere invulling staat beschreven in Algemene
Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. Een voorbeeld is het Besluit houders van
dieren waarin regels zijn opgenomen over het houden en de verzorging van gehouden dieren.
De Wet dieren legt de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn bij de samenleving zelf. In de wet is de
algemene zorgplicht voor dieren in nood opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat elke burger verplicht
is gewonde dieren of dieren in nood te helpen. De burgemeester heeft op grond van deze wet een taak bij
de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten en bij incidenten met agressieve dieren.

Burgerlijk Wetboek
Het Burgerlijk Wetboek regelt twee essentiële zaken: a) de zorgplicht voor alles wat leeft en b) de
gemeentelijke taak om gevonden huisdieren veertien dagen op te vangen, te verzorgen en te registreren.
In deze veertien dagen kan de eigenaar het dier terughalen. Na de wettelijke termijn van veertien dagen
wordt het dier overgedragen aan het opvangcentrum en kan het dier verkocht worden.
Wet Natuurbescherming
De Wet natuurbescherming wordt een samenvoeging van de Flora- en faunawet, de
Natuurbeschermingswet en de Boswet, en is eind 2015 aangenomen in de Eerste Kamer. Deze wet beoogt
wetgeving met betrekking tot natuurbescherming te harmoniseren, te bundelen en te vereenvoudigen. De
overheid streeft naar minder regeldruk en is voornemens zo veel mogelijk te decentraliseren naar de
provincies. De wet treedt in werking op 1 januari 2017.
De Flora- en faunawet
De flora- en faunawet is gericht op instandhouding van planten- en dierensoorten. In de Flora- en
faunawet staan de verbodsbepalingen voor handelingen die nadelig zijn voor beschermde soorten. Het
uitgangspunt van deze wet is: 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor bedreigde soorten
verboden is. Van het verbod ('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken.
De wet bevat regels over: jacht, beheer, schadebestrijding, handel in dieren en planten en het bezit van
beschermde soorten dieren en planten.
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De Natuurbeschermingswet
De natuurbeschermingswet regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden en gebieden die als
beschermd natuurmonument zijn aangewezen.
Visserijwet
Deze wet is gericht op in het water levende dieren. De Visserijwet stelt regels aan de zee-, kust- en
binnenvisserij, mede ten behoeve van de natuurbescherming.
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Op grond van de WABO worden de documenten samengevoegd die nodig zijn als een burger of een
bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Door de
samenvoeging zijn meerdere vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) geïntegreerd tot
één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze kan van toepassing zijn bij (bouw)werkzaamheden
waarbij dieren in het geding zijn.
Wet milieubeheer
Deze wet is onder andere van toepassing op melkrundveehouderijen, paardenhouderijen,
kinderboerderijen en kleinschalige veehouderijen. Het onderscheid tussen het hobbymatig- en
professioneel houden van dieren is niet altijd expliciet, maar wordt per geval bekeken en hangt af van
onder andere het soort dier en het aantal dieren. De Wet milieubeheer geeft aan hoe overheden het milieu
moeten beschermen.
De Wet op de Veiligheidsregio's
Op basis van de wet Veiligheidsregio's is de brandweer verplicht zorg te dragen voor de veiligheid van
mens en dier. In de praktijk betekent dit dat zij tijdens branden of andere gevaarlijke situaties verplicht is
ook dieren in veiligheid te brengen. Het in veiligheid brengen, eventueel na behandeling door een
dierenarts, kan bij het dierentehuis waar de gemeente een overeenkomst mee heeft.

Afbeelding 2 - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
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2.2 Gemeentelijk beleid
Hoewel door middel van de landelijke wetten veel zaken geregeld zijn, heeft de gemeente ook (beperkte)
beleidsvrijheid voor het formuleren van lokaal beleid, deze zijn vastgelegd in de APV.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de APV zijn regels opgenomen die tot doel hebben de gemeente leefbaar te houden. Ten aanzien van
dieren zijn in de APV van Hendrik-Ido-Ambacht met name regels opgenomen aangaande het
hondenbeleid en het houden van hinderlijke of schadelijke dieren. Het afgelopen jaar was er een stijging
van het aantal meldingen met dieren (2014, 24 meldingen; 2015, 43 meldingen). Hieronder vallen ook de
overlast meldingen met betrekking tot blaffende honden. Daarom heeft de politie aan de gemeente
gevraagd om een artikel op te nemen in de APV om te kunnen handhaven bij aanhoudend geluidsoverlast
door honden. Voordat de politie overgaat tot bekeuren zijn er voldoende andere stappen die genomen
kunnen worden:
-

Bewoner spreekt eerst zelf de hondeneigenaar aan;
Betreft het een huurwoning; de woningstichting in kennis stellen;
Buurtbemiddeling;
Wijkagent bemiddeld;
Eventueel door de bewoner een civiele procedure starten;
Repressief optreden.

Bomenbeleidsplan & Bomenlijst
Daarnaast heeft de gemeente een bomenbeleidsplan en wordt er gewerkt aan een bomenlijst met daarin
de waardevolle bomen. Bomen vormen een belangrijke biotoop voor dieren. Bomen die op de lijst komen
te staan, mogen alleen worden gekapt met een omgevingsvergunning.

Afbeelding 3 - Actieplan Duurzaamheid

Actieplan Duurzaamheid
In het Actieplan Duurzaamheid (maart 2015) is een overzicht gemaakt van concrete acties waarmee op
een duurzame manier een bijdrage wordt geleverd aan onze leefomgeving.
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Kadernota Evenementenbeleid
Ondanks dat het aantal klachten over evenementen heel beperkt is, heeft de gemeente bij het verlenen
van een evenementenvergunning te maken met mogelijke risico's voor de openbare orde en veiligheid. De
burgemeester kan besluiten om een vergunning of ontheffing voor een evenement niet te verlenen in het
belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid of de bescherming van het milieu.
Dierenwelzijn is geen weigeringsgrond voor het verstrekken van een evenementenvergunning. Een
evenementenvergunning sluit andere landelijke wetgevingen echter niet uit, de Wet dieren blijft naast de
evenementenvergunning voor iedereen gelden.
Hondenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht heeft specifieke plekken
aangewezen als hondenuitlaatgebied, losloopgebied en verbodsgebied. In uitlaatgebieden moeten honden
aangelijnd zijn, in losloopgebieden mogen honden los lopen. In beide gebieden hoeft hondenpoep niet
geruimd te worden. Wie buiten de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn hond uitlaat, moet zelf de poep
van de hond ruimen in meegebrachte zakjes. De gevulde zakjes mogen in een afvalbak. In het Baxpark
staan extra afvalbakken voor hondenpoep. Wie een hond uitlaat en de hond niet aangelijnd houdt waar
dat verplicht is, geen zakje bij zich draagt om hondenpoep te verwijderen, of de hond laat poepen waar
dit niet toegestaan is, riskeert een boete. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van die boetes. Op
de website van de gemeente (https://www.h-i-ambacht.nl/hond) staan de plekken precies aangegeven die
aangewezen zijn als hondenuitlaatgebied, losloopgebied en verbodsgebied.

Afbeelding 4 - Google Maps
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Hoofdstuk 3: Lokale thema's
3.1 Recreatiegebied Sandelingen-Ambacht
Recreatiegebied Sandelingen-Ambacht ligt in het westen van de gemeente in de polder SandelingenAmbacht. Met een oppervlakte van 95 hectare is het een uniek natuurgebied dat voor iedereen iets te
bieden heeft. Het gebied is opgedeeld in verschillende zones met elk hun eigen functie. In het
recreatiegebied zijn tal van diersoorten te vinden. Vooral de hoeveelheid vogels valt op. Volwassen zwanen
die opstijgen en landen zijn al snel gespot in dit gebied. In een deel van Sandelingen-Ambacht mogen
honden los lopen.

3.2 Ecologische Verbindingszone in de Volgerlanden
Met de Volgerlanden is een wijk gerealiseerd met architectonische kwaliteit, veel groen en water en
autoluwe woongebieden. Eén van de uitgangspunten in het ontwerp is een centrale groenvoorziening voor
de wijk. De groene zone is zo ingericht dat diverse diersoorten zich er thuis voelen (zoals
braamsprinkhanen en de vlindersoort het landkaartje). Om deze diersoorten te trekken zijn bepaalde
soorten bomen, kruiden en struiken geplant, waar ook weer andere dieren op af komen. Er zijn zowel
droge als natte delen en watergangen met natuurvriendelijke oevers.
De leefgebied analyse heeft aangetoond dat door de realisatie van de plannen voor De Volgerlanden-Oost,
de waarde van het gebied voor de boerenzwaluw, de huiszwaluw, de groene specht en de spotvogel
aanzienlijk toeneemt (ruime
verbetering of verdubbeling).
Ook het leefgebied van het vetje
(karperachtige vissoort) neemt
aanzienlijk toe door de toename
van het oppervlakte aan wateren
en
de
natuurvriendelijke
inrichting van de oevers. In de
Volgerlanden zijn ook groene
zomen aangelegd waar zich
spreeuwen, mussen, merels en
egels vestigen, maar ook dieren
als padden, slakken, kikkers en
Afbeelding 5 – Natuur Fotografen Drechtsteden
vlinders, die zich wat trager
verplaatsen komen voor. Er zijn ook mogelijkheden gecreëerd voor vogels, amfibieën, kleine zoogdieren,
libellen en vlinders om in het gebied te verblijven en zich te kunnen verplaatsen. Er komen ook grotere
diersoorten voor zoals reeën.

3.3 Evenementen met dieren
In de Kadernota Evenementenbeleid (november 2013) is al opgenomen dat onze gemeente de landelijke
regelgeving volgt waar het gaat om evenementen met dieren. Sinds 2015 is in de landelijke regelgeving
vastgelegd dat het verboden is in Nederland om op te treden of rond te reizen met wilde circusdieren. In
Hendrik-Ido-Ambacht is regelmatig een circus te vinden. Vanaf 2016 heeft de gemeente een wethouder
dierenwelzijn, die kan worden aangesproken op evenementen met dieren in de gemeente.
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Afbeelding 6 – Weekblad De Brug

Afbeelding 7 – Ambacht.net

3.4 Baggeren
Hoofdwatergangen worden in Nederland door het waterschap gebaggerd. De overige smallere
watergangen worden door de gemeenten gebaggerd, meestal direct door middel van een kraantje aan de
waterkant. Het waterschap voert vervolgens een schouwronde uit om te keuren of de watergangen diep
genoeg zijn. Bij bredere watergangen wordt de bagger met een boot naar een overslaglocatie geduwd.
Door middel van een kraan wordt de bagger op een vrachtwagen geladen en afgevoerd.
Van te voren wordt altijd een ecologische quickscan gemaakt, in het kader van de Flora- en faunawet. In
alle bestekken van de gemeente, waarin voorwaarden zijn opgenomen voor bouwplannen, is een paragraaf
opgenomen waarin van de aannemer wordt geëist dat hij voldoet aan de Flora- en faunawet. Hierin staat
ook dat de aannemer onderzoek moet doen naar dieren, zeker op het moment dat er al bekend is dat er
mogelijk (beschermde) dieren kunnen zitten.

3.5 Opvang en vervoer
Door de gemeente is ervoor gekozen om de opvang en het vervoer van dieren in nood regionaal te
beleggen. De burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de opvangtaak momenteel
belegd bij het dierentehuis Louterbloemen in Dordrecht.

3.6 Schadebestrijding
Ondanks dat het een wettelijke taak van de gemeente is om zorg te dragen voor het welzijn van dieren,
kan het voorkomen dat dieren gevaar en schade veroorzaken. In dat soort uitzonderlijke situaties wordt
jacht door de gemeente toegestaan. Naar aanleiding van de schadebestrijding op de begraafplaats in
Hendrik-Ido-Ambacht is onderzocht welke methoden kunnen worden gehanteerd om deze
schadebestrijding uit te voeren. De oorzaak van de schade is in het geval van de begraafplaats vraat aan
beplanting door konijnen. Hierdoor sterft de beplanting af en ontstaat er een beeld dat niet representatief
is. Door het graven van gangen, tunnels en holen ontstaat er ook schade aan gazons, graven, monumenten
en onder de verharding. Doordat deze plekken verzakken, vermindert ook de technische staat en kunnen
er gevaarlijk situaties ontstaan voor mensen (struikelen, vallen etc.). De gemeente heeft geconstateerd dat
het aantal klachten hierover in de afgelopen jaren is toegenomen.
Om bovenstaande oorzaken en gevolgen te minimaliseren of te voorkomen, is ervoor gekozen om
konijnen op een zo humaan mogelijke manier te bestrijden. Uiteraard gebeurt dit binnen de kaders van de
geldende wetgeving en de vergunningsplicht. De regels rondom jacht, beheer en schadebestrijding zijn
vastgelegd in de Flora- en faunawet. Aan het jagen zijn voorwaarden en eisen verbonden. De jager mag
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bijvoorbeeld niet tijdens het jagen een dier onnodig laten lijden. Op konijnen mag enkel gejaagd worden
in de periode van 15 augustus tot met 31 januari, tussen zonsopgang en zonsondergang.
Ook voor de gemeente gelden belangrijke regels. Voordat er gejaagd mag worden moet een ontheffing
worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De aanvraag van de
vergunning duurt één maand en er geldt een bezwarentermijn van zes weken. De ontheffing wordt door
de gemeente ieder jaar in de maand juni aangevraagd en is vervolgens één jaar geldig.
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft de drie meest gebruikelijke methoden onderzocht. Daarnaast
zijn ook de voor- en nadelen geïnventariseerd van een alternatieve methode, met daarbij een
kostenindicatie (zie bijlage 1). Vervolgens is gekozen voor de meest effectieve methode waarbij de
konijnen het minst lijden en waarmee op preventieve wijze de schadebestrijding het best wordt uitgevoerd.
Wanneer blijkt dat er jongen zijn op het moment van jagen, dan wordt de methode van 'schieten' niet
meer gebruikt.

Afbeelding 8 – Vogelwerkgroep Vlietland (gierzwaluw)
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3.7 Bijenconvenant
Met de ondertekening van onderstaand bijenconvenant heeft de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
(wethouder Floor van de Velde) zich aangesloten bij de partijen in Nederland die bij-vriendelijk handelen
en zich actief inzetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor bijen.
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Hoofdstuk 4: Rollen en verantwoordelijkheden
4.1 Gemeente
De gemeente is op basis van het Burgerlijk Wetboek verplicht zwerfdieren veertien dagen op te vangen.
Daarnaast is de gemeente verplicht om een regeling te treffen ten aanzien van kadavers van (huis)dieren
in de openbare ruimte op basis van de Wet dieren. De burgemeester van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht heeft deze taken belegd bij het dierentehuis Louterbloemen. Ook bevordert de gemeente
dierenwelzijn in de openbare ruimte door bijvoorbeeld doorgangen te creëren (zoals in de Volgerlanden)
en in haar werkzaamheden rekening te houden met dieren en planten. De gemeente zorgt ook voor de
oplossing wanneer er sprake is van overlast en schade door dieren.
De gemeente speelt ook een belangrijke rol in de communicatie over dieren. In samenwerking met lokale
centra wordt via diverse leeractiviteiten op het vlak van natuur en milieu gestreefd naar bewustwording,
betrokkenheid en respect voor natuur en milieu.
Naar aanleiding van deze Nota Dierenwelzijn wordt een actieplan opgesteld. Hierin staat wat de gemeente
in de komende jaren op het gebied van dierenwelzijn wil bereiken. Een voorbeeld van één van de acties is
dat dierenwelzijn als apart thema wordt opgenomen op de website van de gemeente, waardoor de
gemeente meer zal gaan communiceren over dieren.

4.2 Betrokken partijen
Jeugdspeelpark
Het Jeugdspeelpark omvat vele facetten
voor zowel jong als oud. Bij het
Jeugdspeelpark willen ze graag veel
verschillende diersoorten in een zo
natuurlijk mogelijke leefomgeving laten
zien. Er zijn veel verschillende dieren te
zien, van muis tot pony, maar ook
schapen, ganzen, reuzenslakken en een
vogelspin. Dierenwelzijn is voor het Jeugdspeelpark een belangrijk thema. Het Jeugdspeelpark heeft een
speciale visie opgesteld over hoe zij vinden dat je met dieren om zou moeten gaan. Vanuit het
Jeugdspeelpark kunnen leerlingen van scholen deelnemen aan de educatieve programma's en workshops.
Frelu stal
De Frelu stal is een stal met Oud–Hollandse runderen en schapen, geopend voor recreatieve doeleinden.
Ook vanuit de Frelu stal kunnen leerlingen van scholen deelnemen aan de educatieve programma's.
Dierenartsen
In Hendrik-Ido-Ambacht zijn twee dierenartspraktijken: Dierenkliniek Hendrik-Ido-Ambacht en
Dierenkliniek Louwersplein. Deze zijn gespecialiseerd in gezelschapsdieren. De agrariërs maken gebruik
van dierenartsen uit de regio. De rol van de dierenartsen is het dierenwelzijn waarborgen door diagnoses
te stellen en het dier naar behoren geneeskundig te behandelen. Een dierenarts kan voor advies en
uitvoering van taken ingeschakeld worden als er zich een crisissituatie voordoet waar dieren bij betrokken
zijn.
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Dierenpension Hendrik-Ido-Ambacht
Op de grens van de gemeente Ridderkerk en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (Rijksstraatweg 52) ligt
Dierenpension Hendrik-Ido-Ambacht, dat zich heeft gespecialiseerd in de zorg en het welzijn van honden
en katten.
Verenigingen
Hendrik-Ido-Ambacht kent enkele dierenverenigingen: AKPV Ambachtse Konijnen- en Pluimvee
Vereniging, Postduivenvereniging De Luchtbode en Vogelvereniging Volière Vrienden. Daarnaast is er
de Stichting Natuur & Landschap Zwijndrechtse Waard, die plannen aan de gemeente presenteert op het
gebied van dierenwelzijn, en de Stichting Mooi Geweest met onder andere het statutair doel om open
karakter, landelijke schoonheid, rust en leefbaarheid te behouden.
Dierentehuis Louterbloemen
De opvang van zwerfdieren is belegd bij het dierentehuis Louterbloemen in Dordrecht. Het Dierentehuis
Louterbloemen is door de Landelijke Dierenbescherming gecertificeerd en werkt samen met partners voor
de uitvoering van haar taak. Louterbloemen vangt hoofdzakelijk
honden en katten op. De opgevangen dieren worden veertien dagen
bewaard. Het dierentehuis biedt het opgevangen dier opvang en zorg
(huisvesting, voeding, verzorging, medische kosten, therapieën,
herplaatsingstesten, nazorg en adoptieprogramma's). Als de eigenaar
niet wordt achterhaald binnen de termijn van 14 dagen, wordt
gezocht naar een nieuwe eigenaar. Bij het zoeken naar een nieuwe
eigenaar besteedt Louterbloemen aandacht aan de voorlichting over
de dieren. Ook vervult Louterbloemen een pensiontaak voor
huisdieren, deze is gericht op het bieden van een tijdelijke huisvesting
voor dieren waar mensen gedurende een bepaalde periode niet meer
voor kunnen zorgen. Daarnaast biedt Louterbloemen een eerste opvang van maximaal twaalf uur voor
exotische dieren als de dierenambulance niet direct bij een gespecialiseerde opvang terecht kan (Bron:
Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht, november 2015).
Dierenbescherming Rijnmond
De dierenbescherming Rijnmond heeft onder andere de taak dieren met de dierenambulance te vervoeren
naar de plaats waar zij opgevangen kunnen worden. De dierenbescherming Rijnmond rijdt hoofdzakelijk
op meldingen. Daarnaast hebben zij als doel via voorlichting en beleidsbeïnvloeding de maatschappij
bewust te maken van een goede omgang met dieren. Dierenbescherming Rijnmond is één van de
organisaties die dieren gecertificeerd (ambulance en personeel) vervoeren. Voor meldingen in HendrikIdo-Ambacht wordt contact opgenomen met Dierenambulances Zuid-Holland Zuid (0900 112 00 00).
Politie met het taakaccent dieren
De politie met het taakaccent dieren volgt meldingen in de eerste lijnfunctie op, treedt op tegen mensen
die dieren verwaarlozen en/of mishandelen. De meldingen die door de politie in behandeling genomen
worden zijn onder andere meldingen over gezelschapsdieren en meldingen over hobbymatig gehouden
landbouwhuisdieren.
Brandweer
De brandweer is op basis van de Wet veiligheidsregio's wettelijk verplicht in haar taken te zorgen voor de
veiligheid van mens en dier. In de praktijk betekent dit dat zij tijdens branden of andere gevaarlijke situaties
verplicht is ook dieren in veiligheid te brengen. Daarnaast rukken zij uit op basis van meldingen waarbij
dieren in nood verkeren.
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Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
De specialisten van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid adviseren en ondersteunen de gemeenten en
provincie bij het maken van verantwoorde keuzen op het gebied van economische ontwikkelingen, de
schaarse ruimte en het milieu en creëren zo samen een gezonde, veilige en economisch vitale leefomgeving
voor inwoners en ondernemers in de regio. Specifiek voor dieren geeft de omgevingsdienst vergunningen
af voor evenementen waar dieren bij betrokken zijn. Daarnaast handhaaft de omgevingsdienst (namens
de provincie) de Flora- en faunawet tijdens uitvoering van werkzaamheden.
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ) is een samenwerkingsverband tussen verschillende
gemeenten en de provincie Zuid-Holland. NRIJ is verantwoordelijk voor het beheer en de verzorging van
het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Daarnaast is het recreatieschap erop gefocust de
ontwikkelingen op het gebied van natuurwaarden, landschap en openluchtrecreatie goed op elkaar af te
stemmen, zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de groengebieden.
HVC
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer in de regio. Op het gebied van dieren bestrijdt
HVC in Hendrik-Ido-Ambacht (bruine en zwarte) ratten en geeft zij informatie, voorlichting en advies
aan de inwoners met betrekking tot overige plaagdieren zoals wespen, hommels, bijen, kakkerlakken,
mollen en muizen.
Natuur Avontuur & Koos de Vuilnisman
Op het gebied van milieueducatie maakt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gebruik van het programma
van Natuur Avontuur. Koos de Vuilnisman weet alles van afval en dus ook over de gevolgen die dieren
kunnen ondervinden van bijvoorbeeld zwervend plastic afval. Koos de Vuilnisman maakt een les over
afval tot een geweldige en leerzame interactieve belevenis. De les over (zwerf)afval, die één keer paar jaar
aan de basisscholen van Hendrik-Ido-Ambacht wordt aangeboden, is een feest waar veel wordt geleerd.
Hij duikt bijvoorbeeld letterlijk in de prullenbak.

Afbeelding 9 – Natuur Avontuur
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Bijlagen
Bijlage 1: Schadebestrijding
Door jacht konijnen begraafplaats Hendrik-Ido-Ambacht (BOR)
Methode 1: Schieten
- Bij de bestrijding van konijnen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de fase waarin de
betreffende populatie zich voortplant. Aangezien konijnen zich van begin februari tot eind november
voortplanten, is de tijd van jagen met in achtneming van de aanwezigheid van jongen moeilijk in te
schatten. Hier dient zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
- Omwonenden worden geïnformeerd over het schieten tijdens de schadebestrijding van konijnen.
- Op de begraafplaats wordt eerst bekeken of er mensen aanwezig zijn en of de situatie veilig is om te
starten met jagen.
- Met een lichtbundel worden konijnen opgespoord. In het felle licht blijven ze stil zitten, waardoor
ze kunnen worden geschoten.
- De geschoten konijnen worden weg gevoerd door de jager.
- Indien er jongen zijn op moment van jagen worden de holen nagezocht en door middel van
uitruimen of fretteren geruimd. Dit om zoveel mogelijk lijden van jonge konijnen te voorkomen.
Voordelen:
- Meest effectieve methode.
- Geschoten konijnen lijden niet onnodig.
Nadelen:
- Eventueel overlast van schoten (over eventuele overlastaspecten wordt gecommuniceerd).
Kosten:
Op dit moment zijn er geen kosten aan verbonden voor de gemeente. De jager brengt geen kosten in
rekening.
Methode 2: Fretteren
- Deze methode is alleen toepasbaar wanneer holen voorkomen in het te bestrijden gebied.
- De jager zoekt de holen van de konijnen en sluit de uiteinden van gangen met een specifiek net.
- De fret wordt losgelaten in de gangen en jaagt de konijnen uit de holen in de netten.
- De gevangen konijnen in de netten kunnen elders worden uitgezet of op een humane wijze worden
gedood en afgevoerd.
Voordelen:
- Geen overlast voor de omgeving wat betreft lawaai.
Nadelen:
- Niet de meest effectieve methode.
- Fret kan konijnen in holen verwonden en niet volledig doden. Onnodig lijden.
- Lastig voor fretteur om alle uitgangen af te sluiten omdat het gangenstelsel van konijnen uitgebreid
kan zijn.
- Kostbare methode.
Methode 3: Roofvogel
- Valkenier gaat naar het betreffende gebied.
- Valkenier laat slechtvalk los.
- Slechtvalk klimt naar hoogte boven jachtgebied.
- Jager jaagt konijnen op vanaf de grond met behulp van hond.
- Slechtvalk kiest prooi vanuit opgejaagd wild.
- Slechtvalk pakt prooi.
- Jager gaat naar prooi en doodt indien nodig de prooi en zorgt dat er wordt geruimd.
Voordelen:
- Geen overlast voor de omgeving wat betreft lawaai.
Nadelen:
- Niet de meest effectieve methode.
- Slechtvalk kan konijnen verwonden en niet volledig doden. Onnodig lijden.
- Kostbare methode.
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Alternatieve methode: het weren van konijnen
Het is mogelijk om konijnen te weren, zonder dat ze daarbij gedood worden. De manier waarop dit
wordt gedaan is situatieafhankelijk. Konijnen weren gaat het makkelijkst op een terrein waar ze geen
holen gegraven hebben. Denk bijvoorbeeld aan sportvelden. De konijnen komen dan van buitenaf het
terrein op en hebben holen in de grond op nabij gelegen terrein.
Voor de begraafplaats kan worden gedacht aan de maatregel om het hekwerk konijn werend te maken.
Dit moet minimaal één meter hoog zijn en minimaal tien centimeter diep in de grond zitten. Hierdoor
kunnen de konijnen minder makkelijk op het terrein komen.
Momenteel zijn de begraafplaatsen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de enige gebieden met
beeldkwaliteit A (hoogste categorie).
Voordelen:
- Diervriendelijk
Nadelen:
- Het is niet zeker of er met dit alternatief geen konijnen meer het terrein op komen. De methode is
dus niet honderd procent 'waterdicht'. Daarnaast zijn er delen waar geen hekwerk kan worden geplaatst,
zoals de toegangspoort en ter hoogte van het rond depot. Aan de achterzijde van de begraafplaats staat
al een hekwerk (100 meter).
- De toegangspoort zou te allen tijde gesloten moeten zijn. Dit heeft gevolgen voor het positieve gevoel
van ruimte en openheid.
- Indien er al konijnenholen op het terrein aanwezig zijn, is het ingewikkelder. De konijnen moeten dan
eerst volledig verwijderd worden, om vervolgens de werende maatregelen te nemen.
- De verandering in de omheining maakt groenonderhoud lastiger.
- Het beeld met groen en bomen dat op de begraafplaats wordt nagestreefd, zou veranderen. Het beeld
dat rust moet uitstralen krijgt een minder aantrekkelijke kwaliteit.
Kosten:
De omtrek van de begraafplaats is ongeveer 860 meter.
Op basis van bekende eenheidsprijzen komen de
kosten voor een werende omheining op 25 euro per
meter (€21.500).
Niet meegerekend:
- onderzoekskosten naar het gangenstelstel
- uitvoeringskosten door een hovenier/groenvoorziener
- mogelijke aanpassing van de toegangspoort
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