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Samenvatting.
Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. Gezelschapsdieren,
landbouwdieren en in het wild levende dieren.
Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Zo hebben we een zorgplicht en
mogen we niet zomaar alles doen met dieren. We hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat
dieren in een dorp of stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn.
M.b.t. dierenwelzijn wordt vanuit praktische overwegingen uitgegaan van de veel gehanteerde
‘vrijheden voor het dier’ (five freedoms). Een dier is:






vrij van dorst, honger en ondervoeding;
vrij van fysiek en thermaal ongerief (het te krap, nat, droog of te warm of te koud hebben);
vrij van pijn, verwonding en ziektes;
vrij van angst en chronische stress, en
vrij om natuurlijk gedrag te vertonen

Dierenwelzijn kan niet los worden gezien van mensenwelzijn. Uit verschillende onderzoeken is
gebleken dat het hebben van een gezelschapsdier een positieve invloed kan hebben op de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de eigenaar. Dieren verrijken het leven van veel
mensen, geven afleiding, nodigen uit tot zorg en maken het makkelijker om contacten met de
medemens aan te gaan. Daar straat tegenover dat er ook een duidelijke relatie bestaat tussen
dierenmishandeling en huiselijk geweld. Alert zijn op signalen hiervan zijn belangrijke
aandachtspunten.
Gemeenten zijn, naast de eigenaren van dieren, mede verantwoordelijk voor dieren binnen hun
grenzen en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van
dieren. Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan
dierenwelzijn. Met het opstellen van deze nota wordt hiertoe een aanzet gegeven en worden alle
relevante beleidsvelden die met dierenwelzijn te maken hebben samengevoegd.
In Tiel is er hondenbeleid opgesteld (met name gericht op het beteugelen van overlast, zie
hoofdstuk 2.3) en is geen intensieve veehouderij toegestaan. In het ruimtelijk domein vindt er
flora en faunaonderzoek plaats bij ruimtelijke ingrepen en wordt er ruimte gereserveerd voor
natuurgebieden en natuurbeschermingszones. Daarnaast houdt de gemeente, in haar beleid en
beheerswerkzaamheden, rekening met o.a. tegengaan sterfte van amfibieën, het uitvoeren van
baggerwerkzaamheden en met de aanwezigheid en bescherming van vleermuizen en bijen in de
stad (zie ook de intentieverklaring BijBewustBetuwe, bijlage 2)
Helaas komt het ook vaak voor dat gezelschapsdieren worden afgestaan aan een asiel of worden
gedumpt. Ook worden er dieren soms in beslag genomen. Deze dieren komen dan in de opvang
of een asiel terecht, waar zij worden verzorgd tot er een nieuwe eigenaar wordt gevonden.
De opvang van zwervend aangetroffen dieren behoort tot de wettelijke taken van de gemeente
(zie ook hoofdstuk 2.4. Om hieraan invulling te geven zijn afspraken gemaakt met het dierenasiel
Tiel, de stichting dierenhulp dierenambulace Tiel en de stichting dierenpark Tiel (hertenkamp).
In deze nota is verder beschreven welke (wettelijke) bepalingen m.b.t. dierenwelzijn van kracht
zijn Het gaat hierbij om regels m.b.t. gezelschapsdieren, landbouwdieren en in het wild levende
dieren. Regels m.b.t. jacht en visserij, beheer en schadebestrijding, overlast van dieren (b.v.
verwilderde katten) worden eveneens in deze nota beschreven.
In deze nota worden een aantal aanbevelingen gedaan. Zie hiervoor het overzicht in hoofdstuk 8
(blz. 31)
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1. Inleiding
Binnen de grenzen van een gemeente bevinden zich tal van dieren. De inwoners houden
verschillende gezelschapsdieren, zoals honden, katten en konijnen. In het buitengebied en op
enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich landbouwhuisdieren, zoals varkens
en koeien. De grootste groep dieren, ook in stedelijke gemeenten, wordt gevormd door in het
wild levende dieren zoals duiven, muizen en eenden. Voor zover bekend zijn er in Tiel geen
proefdieren.
Tegenover al deze dieren hebben wij als mens verplichtingen. Zo hebben we een zorgplicht
en mogen we niet zomaar alles doen met dieren. We hebben zelfs een extra zorgplicht, omdat
dieren in een dorp of stad in hoge mate van de mens afhankelijk zijn. Dieren horen bij de
samenleving. Waar mensen leven, zijn dieren en veel mensen beschouwen een huisdier vaak
als een volwaardig gezinslid. Een gemeente zonder dieren zou minder levendig en veelzijdig
zijn en zou zelfs een saaie uitstraling krijgen. Alle dieren, zowel huisdieren als in het wild
levende dieren, verdienen dan ook onze zorg en aandacht.
Dierenwelzijn kan niet los worden gezien van mensenwelzijn. Gezelschapsdieren zijn niet
meer weg te denken uit de tegenwoordige samenleving. In Nederland heeft bijna 60% van de
gezinnen één of meer huisdieren. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het hebben
van een gezelschapsdier een positieve invloed kan hebben op de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van de eigenaar. Dieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding,
nodigen uit tot zorg en maken het makkelijker om contacten met de medemens aan te gaan.
Gemeenten zijn, naast de eigenaren, mede verantwoordelijk voor dieren binnen hun grenzen
en veel besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren.
Om die redenen is het van belang dat de gemeente in haar beleid aandacht besteedt aan
dierenwelzijn. Met het opstellen van deze nota wordt hiertoe een aanzet gegeven.
In Tiel is er hondenbeleid opgesteld (met name gericht op het beteugelen van overlast, zie
hoofdstuk 2.3) en is geen intensieve veehouderij toegestaan. In het ruimtelijk domein vindt er
flora en faunaonderzoek plaats bij ruimtelijke ingrepen en wordt er ruimte gereserveerd voor
natuurgebieden en natuurbeschermingszones. Daarnaast houdt de gemeente, in haar beleid
en beheerswerkzaamheden, rekening met o.a. tegengaan sterfte van amfibieën, het uitvoeren
van baggerwerkzaamheden en met de aanwezigheid en bescherming van vleermuizen en
bijen in de stad (zie ook o.a. de intentieverklaring BijbewustBetuwe).
Wat is Dierenwelzijn?
Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een
goed welzijn betekent voor dieren, dat er voldaan wordt aan de natuurlijke behoeftes van het
dier. Gedrag en gezondheid geven belangrijke signalen af over hoe het met het welzijn
gesteld is. Goede huisvesting en voeding zijn basisvoorwaarden om dierenwelzijn te
optimaliseren.
M.b.t. dierenwelzijn wordt vanuit praktische overwegingen uitgegaan van de veel gehanteerde
‘vrijheden voor het dier’ (five freedoms):
Een dier is:
 vrij van dorst, honger en ondervoeding;
 vrij van fysiek en thermaal ongerief (het te krap, nat, droog of te warm of te
koud hebben);
 vrij van pijn, verwonding en ziektes;
 vrij van angst en chronische stress, en
 vrij om natuurlijk gedrag te vertonen
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2. Gezelschapsdieren

In Nederland worden ongeveer 20 miljoen dieren uit liefhebberij gehouden. Tot deze
gezelschapsdieren worden onder andere honden, katten, cavia’s, konijnen, vogels, reptielen,
amfibieën en vissen gerekend, maar ook hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren zoals
schapen, geiten, paarden en kippen. In veel gevallen krijgen deze dieren een goede en
liefdevolle verzorging en worden ze zelfs vaak als gezinslid gezien.
Helaas komt het ook vaak voor dat gezelschapsdieren in een impuls in huis worden gehaald,
zonder dat de eigenaren beseffen welke zorg dieren nodig hebben en wat de kosten kunnen
zijn voor onder andere de dagelijkse verzorging en medische zorg. Op een gegeven moment
komen de eigenaren erachter dat het dier toch niet aan de wensen voldoet, de kosten voor
verzorging en dierenarts te hoog zijn of vinden ze het volwassen dier niet meer zo leuk als toen
het bijvoorbeeld een puppy was. Maar al te vaak gebeurt het dat dieren dan worden afgestaan
aan een asiel of worden gedumpt. Ook worden er dieren in beslag genomen omdat de eigenaar
er niet goed voor zorgt en het dier verwaarloost of mishandelt. Deze dieren komen dan in de
opvang of een asiel terecht, waar zij worden verzorgd tot er een nieuwe eigenaar wordt
gevonden.
2.1

Wetgeving

Regels met betrekking tot gezelschapsdieren zijn vastgesteld in de Wet dieren. In het Besluit
houders van dieren zijn algemene regels opgenomen over het houden en de verzorging van
dieren. In het Besluit gezelschapsdieren zijn specifieke regels opgenomen over het
bedrijfsmatig houden, fokken en verhandelen of verkopen van gezelschapsdieren. Zo mogen
gezelschapsdieren bijvoorbeeld niet verkocht worden aan kinderen onder de 16 jaar en worden
er regels gesteld over het maximaal aantal nestjes dat een dier mag krijgen.
In de Wet dieren is een chipplicht voor honden opgenomen. Vanaf 1 april 2013 moeten alle
pups binnen 7 weken na de geboorte verplicht gechipt en geregistreerd worden. De chipplicht
draagt bij aan het tegengaan van illegale handel en fokkerij van honden en het opsporen van
eigenaren in het geval van gevonden of gedumpte honden.
Ook is er binnen de Wet Dieren een ‘positieflijst’ opgesteld voor zoogdieren. Dit is een
limitatieve lijst van zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. Het bezit van
zoogdiersoorten die niet op de lijst staan, wordt daarmee verboden. Ook is er een aantal
zoogdieren dat alleen onder (nog nader te bepalen) voorwaarden gehouden mag worden. Er is
een overgangsregeling, zodat de huidige eigenaar van een zoogdier dat niet op de positieflijst
staat, dit dier mag houden tot het overlijdt. Op termijn zullen er ook positieflijsten komen voor
bijvoorbeeld reptielen en amfibieën, vogels en vissen. De gemeente Tiel heeft geen
handhavingstaak in deze maar zal op de gemeentelijke website wel voorlichting hierover geven.
Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.../positieflijst-‘aangewezen-diersoorten’
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/.../positieflijst-‘niet-aangewezen-diersoorten
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2.2

Honden en katten

In Nederland leven ongeveer 3,6 miljoen katten en bijna 2 miljoen honden. Het is belangrijk dat
eigenaren en hun hond of kat prettig kunnen samenleven met andere inwoners. Om het welzijn
van de dieren te bevorderen en overlast te beperken, heeft de gemeente Tiel zaken zoals
dierenopvang (zie hoofdstuk 2.4) en hondenbeleid (zie hoofdstuk 2.3) vastgesteld.
Veel honden en katten hebben een goed thuis, waar zij de verzorging en aandacht krijgen die
zij nodig hebben. Jaarlijks komen echter ook ruim 25.000 honden en 50.000 katten in asielen of
opvangcentra terecht omdat zij zijn verdwaald, zijn gaan zwerven, worden afgestaan of zijn
gevonden na dumping.
In het asiel in Tiel worden jaarlijks circa 220 katten en honden opgevangen afkomstig uit Tiel.
Het asiel c.q. de stichting dierenhulp, dierenambulance Tiel, gaat in eerste instantie op zoek
naar de eigenaar van deze dieren. Wanneer de eigenaar niet wordt gevonden of het dier niet
meer wil verzorgen, wordt er een nieuwe eigenaar gezocht. Van alle honden gaat uiteindelijk 72
procent terug naar de eigenaar. Bij katten slechts 13 procent. Het grote verschil in percentages
komt waarschijnlijk doordat veel meer honden dan katten zijn voorzien van een identificatie in
de vorm van een chip, waardoor de eigenaar kan worden gevonden. Dit maakt meteen het
belang van een chip duidelijk. De registratie van vermist-gevonden huisdieren vindt plaats bij de
dierenambulance Tiel. Op o.a. de website van SDH DAT (stichting dierenhulp dierenambulance
tiel) wordt dit bijgehouden. Tevens heeft SDH DAT 4.400 volgers op FaceBook, waar ook
vermiste en gevonden dieren worden geplaatst.

Chippen
Sinds 1 april 2013 is de chippen van honden in Nederland verplicht met als doel eigenaren te
kunnen opsporen, meer honden te herenigen met hun eigenaar en malafide hondenhandel te
voorkomen. Voor katten is er geen verplichting tot chippen.
De gemeente Tiel kan hierbij een rol spelen door burgers voor te lichten over het belang van
chippen en erop aan te dringen dat burgers hun kat laten chippen.
Elk jaar worden door verschillende dierenorganisaties, dierenartsen en dierenspeciaalzaken
chipacties georganiseerd. (Bron: www.chipjedier.nl). Bij de stichting dierenhulp,
dierenambulance Tiel kan dit overigens iedere dag plaatsvinden.

Aanbeveling:
Op de gemeentelijke website Tiel wordt informatie gegeven over het belang van chippen van
katten en worden ‘chipacties’ gepubliceerd.

2.3

Hondenbeleid

In de Nederlandse samenleving hebben honden een belangrijke rol als gezinslid, hulphond of
bijvoorbeeld politiehond. Het ontwikkelen van gemeentelijk beleid ten aanzien van honden is
onontkoombaar, gezien het feit dat er in Nederland bijna 1,8 miljoen honden leven. Mensen
gaan met honden naar buiten om ze hun behoeften te laten doen en ze te laten rennen en
spelen. Het is belangrijk dat hondeneigenaren en hun medeburgers zonder ergernissen kunnen
samenleven en dat honden hun soort specifieke gedrag ook in de openbare ruimte kunnen
vertonen. Hondeneigenaren zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond en het
voorkomen van overlast voor medeburgers. Dit kan onder andere betekenen dat
hondeneigenaren ervoor moeten zorgen dat hun hond zijn behoefte doet op daarvoor
aangewezen plekken of dat zij hondenpoep opruimen.
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2.3.1

Honden beleid gemeente Tiel

Het vastgestelde hondenbeleid (kadernota 2005, uitvoeringsplan Hondenbeleid 2016 en de
relevante artikelen in de APV) is minder gericht op het welzijn van honden maar meer gericht
op het beteugelen van de overlast die honden kunnen opleveren.
De 4 belangrijkste pijlers van het hondenbeleid zijn:


Voorlichting over de regels, het beleid en de voorzieningen aan de burger (o.a. Tiel Actueel
en website gemeente)



Voorzieningen realiseren en onderhouden. De gemeente stelt gratis hondenpoepzakjes ter
beschikking. Overal in de gemeente zijn afvalbakken geplaatst. Alle officiële speeltuinen
zijn voorzien van een bord 'verboden voor honden'. Daarnaast zijn er 33 honden
uitlaatplaatsen (hup's) en 22 losloopgebieden aanwezig in de gemeente



Verbaliseren (bekeuren) bij overtreding van de regels. In de gemeente zijn dagelijks circa
tien handhavers (handhaving Avri) actief. De handhaving van de opruimplicht is één van
hun taken.



Reinigen van uitlaatplaatsen en probleemplekken. Meerdere dagen in de week rijdt er een
hondenpoepzuiger in Tiel rond om de uitlaatplaatsen en de plekken waar veel overlast
wordt ervaren, schoon te maken.

Alleen in een officiële honden uitlaatplaats (aangeduid met minimaal twee gele bordjes) mag de
poep blijven liggen. Een poepzuiger maakt deze plekken regelmatig schoon.

In de losloopgebieden mag de hond vrij rond rennen. Over het algemeen zijn bijna alle parken
in Tiel aangewezen als losloopgebied. Losloopgebieden worden dus door alle mensen gebruikt.
Poep moet worden opgeruimd en de hondenbezitter dient ervoor te zorgen dat de hond geen
hinder veroorzaakt aan andere gebruikers.

2.3.2

Hondenbelasting

Op basis van artikel 226 van de Gemeentewet hebben gemeenten het recht om
hondenbelasting te heffen. Ook in Tiel is dit van toepassing (doelbelasting).
De opbrengst van de hondenbelasting wordt in Tiel o.a. besteedt aan voorzieningen voor
honden en de praktische uitwerking van hondenbeleid (b.v. poepzakjes, handhaving en de
poepreiniger).
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2.3.3

Agressieve honden

Helaas heeft elke gemeente ook weleens te maken met bijtincidenten veroorzaakt door
honden. Met bijtincidenten moet zorgvuldig worden omgegaan. Zowel het slachtoffer, de hond
als zijn eigenaar zijn hierbij gebaat.
Eigenaren zijn aansprakelijk als hun hond iemand bijt. Het Openbaar Ministerie (OM) kan
eigenaren vervolgen als hun hond een mens of ander dier aanvalt. De gemeente kan houders
verplichten hun hond te muilkorven of aan te lijnen. (APV 2:59)

2.4

Kleine huisdieren

In Nederland worden naast honden en katten ongeveer 600.000 kleine knaagdieren en
evenzoveel konijnen als huisdier gehouden. Ook telt Nederland steeds meer exotische
huisdieren. De handel in deze dieren is omvangrijk. Bij tropische vissen ligt het importaantal
rond de 40 miljoen per jaar. Het aantal reptielen en amfibieën ligt rond de 130.000 per jaar,
waarvan circa 100.000 schildpadden. Cijfers voor Tiel zijn niet bekend.
Zo gemakkelijk als de aanschaf van exotische dieren is, zo problematisch is vaak hun
verzorging. Over de dieren is vaak weinig bekend en ook ontbreekt de informatie die nodig is
om ze goed te verzorgen. Bovendien leven de dieren hier in een ander (kouder) klimaat dan in
de natuur het geval zou zijn, vaak met een gebrek aan leefruimte. Veel exotische dieren
overleven mede daardoor de Nederlandse huiskamer niet. De dieren die het wel overleven,
krijgen het soms zwaar te verduren. Zo kunnen papegaaien vereenzamen en zichzelf kaal
pikken van de stress en hebben schildpadden vaak ernstig te lijden onder een chronisch
gebrek aan ruimte. Dit leidt er toe dat ook deze dieren uiteindelijk door hun eigenaren worden
afgestaan of worden gedumpt en op straat of in sloten worden gevonden.
In Tiel verzorgt het dierenasiel de opvang voor honden en katten. De stichting Dierenhulp,
dierenambulance Tiel vervoert ook andere dieren en brengt deze indien nodig naar andere
opvangcentra in de regio.

Opvang
Doordat veel gezelschapsdieren in een
impuls in huis worden gehaald, specifieke
kennis over verzorging en aard van het dier
ontbreekt en kosten voor de zorg hoger op
kunnen lopen dan gedacht, hebben asielen
en opvangcentra jaarlijks te maken met vele
dieren in de opvang. Opvangcentra zitten
vooral in de zomermaanden bijna helemaal
vol. De opvang van zwervend aangetroffen
dieren behoort tot de wettelijke taken van
gemeenten. Daarom heeft de gemeente
Tiel een contract afgesloten met het asiel
(stichting Dierenasiel Tiel) en de stichting
Dierenhulp Dierenambulance Tiel. Het asiel
neemt de opvang van het gevonden dier
(alleen honden en katten) op zich en de gemeente betaalt hiervoor een vergoeding voor de
uitgevoerde dienst. Het asiel probeert de eigenaar van gevonden dieren te achterhalen, dan
wel een nieuwe eigenaar te vinden.
Om ervoor te zorgen dat vermiste dieren snel bij hun eigenaar terugkomen, is het belangrijk dat
eigenaren weten wat zij moeten doen wanneer hun dier vermist is. De gemeente speelt hier
een rol in door op haar website en in de gemeentegids informatie te geven en het nummer van
het lokale dierenopvangcentrum te vermelden. Zie ook: www.dierenhulp.com en
info@dierenhulp.com
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Aanbeveling:
Opnemen op website en in gemeentegids

Ouderen en huisdieren
Dieren kunnen ook in de opvang terecht komen omdat hun eigenaar oud is en bijvoorbeeld
naar een verzorgingstehuis moet. Dit is een nare situatie voor zowel eigenaar als dier. Dieren
kunnen een positief effect hebben op de gezondheid van mensen en bijdragen aan het welzijn
van ouderen. Door een dier hebben mensen sociale contacten en een hond kan voor
lichaamsbeweging zorgen. Om deze redenen is het aan te bevelen dat een ouder persoon
geen afstand moet doen van een huisdier wegens opname in een verzorgingstehuis. De
gemeente Tiel onderschrijft deze visie.

2.5

Hobbydieren

Hobbydieren zijn landbouwdieren die als hobby in kleine aantallen worden gehouden, zonder
winstoogmerk. Schapen, geiten, paarden, runderen, varkens en kippen die in beperkte
aantallen worden gehouden, behoren allemaal tot hobbydieren. Nederland telt veel
particulieren, schattingen lopen uiteen van vijftig- tot honderdduizend, die voor hun plezier
landbouwdieren houden. Het houden van deze dieren als hobbydieren is over het algemeen
aan meer regels gebonden, dan het houden van een hond of een kat. Zij vallen namelijk onder
de regels waar ook de commercieel gehouden landbouwhuisdieren onder vallen. Ook zij
kunnen bijvoorbeeld dezelfde zeer besmettelijke dierziekten oplopen, zoals varkenspest, monden klauwzeer of vogelgriep.
Iemand die een hobbydier houdt, is verantwoordelijk voor de gezondheid van het dier en moet
bij het vermoeden van een ziekte een dierenarts inschakelen. Die kan constateren of het dier
ziek is en zo ja, of het om een ziekte gaat die moet worden gemeld bij het ministerie van
Economische Zaken. Ook weet de dierenarts hoe de ziekte moet worden gemeld en kan hij de
eigenaar van het dier vertellen wat er verder moet gebeuren.
Een weide met soortgenoten is meestal de beste plek voor hobbydieren, zowel uit het oogpunt
van dierenwelzijn als diergezondheid. De meeste hobbydieren zijn kuddedieren en zij moeten
bij voorkeur met minimaal één soortgenoot worden gehouden. Omdat deze dieren veel last
hebben van de weersinvloeden is het noodzakelijk dat hobbydieren ook een schuilmogelijkheid
hebben. Dit laatste kan soms op gespannen voet staan met het bestemmingsplan (waarin bouw
van schuilmogelijkheid niet altijd is toegestaan).

Kinderboerderijen
In Nederland zijn ongeveer 500 kinderboerderijen, met een gemiddeld aantal bezoekers van
ruim 25 miljoen per jaar. Ze hebben een recreatieve en educatieve functie en brengen hun
bezoekers in aanraking met gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren, de natuur, hun
omgeving en elkaar. In Tiel bevindt zich een park (Hertenkamp) aan de Nieuwe Tielseweg,
gerund door de stichting dierenpark Tiel.
Het in contact brengen van kinderen en volwassenen met dieren is belangrijk voor het leren
omgaan met en het denken over dieren. Hierbij is het wel belangrijk dat de gezondheid, het
welzijn en de integriteit van het dier niet worden aangetast. Bij het dierenpark Tiel zijn ook
mensen van ’s Heerenlo actief. Voor mensen met een verstandelijke beperking heeft dit ook
een belangrijke meerwaarde.
De verzorging van de dieren moet op deskundige wijze plaatsvinden en afspraken over de
verzorging en omgang moeten schriftelijk in een protocol vastgelegd worden. De medewerker
moet ook toezicht houden op het contact tussen mensen en dieren. Door voldoende en goede
voorlichting, begeleiding en toezicht, kan de omgang met de dieren op een diervriendelijke
manier verlopen.
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3.

Landbouw- c.q. productiedieren

Wetgeving
Regels over productiedieren zijn voor een groot deel afkomstig vanuit de Europese Unie. In
Nederland zijn deze regels met name vastgelegd in de Wet dieren en de daaronder hangende
AMvB’s, namelijk het Besluit houders van dieren en het Besluit diergeneeskundigen. In het
Besluit houders van dieren zijn algemene regels opgenomen voor het houden van dieren,
specifieke regels voor bepaalde diersoorten (runderen, varkens, kippen) en regels over doden
van dieren. In het Besluit diergeneeskundigen zijn onder andere regels opgenomen over
lichamelijke ingrepen die zijn toegestaan. De regels in het kader van de Wet dieren vervangen
stapsgewijs de regels die eerder waren gesteld op grond van de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren.
De toenemende schaalvergroting en intensivering in de veehouderij brengt problemen met zich
mee op het gebied van milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Ook het ontstaan en de
gevolgen van stalbranden is een belangrijk aandachtspunt.
In het kader van dierenwelzijn is het creëren van duurzaam vlees en het stimuleren van
biologische veehouderij een belangrijk punt. De gemeente Tiel onderschrijft deze visie.

Rol van de gemeente
Veehouders hebben een Omgevingsvergunning nodig voor het oprichten en uitbreiden van het
bedrijf. Ook provinciale en gemeentelijke regelgeving zijn van belang.
Een provincie kan in een Structuur –of Omgevingsvisie en een provinciale Verordening Ruimte
kaders voor het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid weergeven. Gemeenten moeten
hiermee rekening houden in hun structuur- en bestemmingsplannen. Een gemeentelijk
bestemmingsplan geeft uiteindelijk aan wat er in een bepaald gebied ruimtelijk mag gebeuren
en is dus ook bepalend voor het wel of niet mogen oprichten en uitbreiden van veehouderijen.
Binnen hun verantwoordelijk voor het afgeven van een vergunning voor het bouwen van een
stal, moet de gemeente de plannen ook toetsen op de brandveiligheid. De gemeente moet
volgens het landelijk Bouwbesluit een aantal eisen aan de vergunning voor de bouw van een
stal verbinden, zoals vluchtdeuren en blusmiddelen voor mensen en de hiervoor genoemde 60
minuten brandwerende scheiding van elektrische installaties en verwarmingsketel, alsmede het
gebruik van plafond- en wandbekleding van brandklasse B
In Tiel worden landbouwdieren maar beperkt gehouden en vindt geen intensieve veeteelt
plaats.
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4.

In het wild levende dieren

In de wet Natuurbescherming (Wnb) is de bescherming van in het wild levende (planten en)
dieren geregeld. Ten aanzien van alle soorten geldt de Zorgplicht (Art 1.11). Voor diverse
soorten zijn beschermde gebieden aangewezen, de zogenaamde Natura 2000-gebieden (H2
Wet Natuurbescherming). Voor deze gebieden zijn doelen bepaald die zien op voldoende
draagkracht en leefgebied voor aantallen van de aangewezen soorten. Daarnaast kan
Leefgebied wat zich buiten Natura 2000-gebieden bevindt door de Minister aangewezen
worden als beschermde leefomgeving (Art 2.11). In H3 wet Natuurbescherming is de
bescherming van soorten (overal in NL) geregeld. Drie categorieën zijn onderscheiden: Vogels
(op basis van de vogelrichtlijn: Art 3.1 & 3.2), Planten en dieren benoemd in de habitatrichtlijn
en de verdragen van Bonn en Bern (HR; Art 3.5), en de overige nationaal beschermde soorten
(Art 3.10). In de wet Natuurbescherming zijn paragrafen 3.4 Schadebestrijding,
overlastbestrijding en faunabeheer, 3.5 Jacht en 3.6 Gebruik van middelen voor het vangen en
doden van dieren regels beschreven ten aanzien van jacht en wildbeheer. Die werken we
hieronder verder uit.
Regels met betrekking tot visserij, dus ook hengelen, zijn vastgelegd in de Visserij wet. Een
aantal zeldzame vissoorten valt echter onder de Wet natuurbescherming. Op deze soorten mag
in principe niet gevist worden. Uiteraard is het niet geheel te voorkomen dat tijdens het vissen
een beschermde vissoort wordt gevangen. Indien een beschermde vis wordt gevangen moet
deze voorzichtig worden onthaakt en direct worden teruggezet. De vis mag niet worden gedood
of in een leefnet worden gehouden.
De gemeente heeft een belangrijke rol ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Niet alleen
dienen zij als initiatiefnemer rekening te houden met beschermde natuurwaarden als het gaat
om ruimtelijke ontwikkelingen. Ook als vergunningverlener speelt de gemeente een belangrijke
rol. Ze kan benaderd worden door derden voor ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente dient
dan te toetsen of in de plannen over het voornemen rekening is gehouden met beschermde
dieren (en planten). De gemeente legt de betreffende informatie voor aan provincie Gelderland
en vraagt om een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb).

4.1

Jacht

Wetgeving
Het uitoefenen van de jacht vindt hoofdzakelijk plaats vanuit het oogpunt van benutting. Regels
ten aanzien van de jacht zijn opgenomen in paragraaf 3.5 Wnb. Jacht maakt onderdeel uit van
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de provinciale faunabeheerplannen. Voor de jacht betreft dat uitsluitend de verplichting om te
rapporteren over afschot en de uitgevoerde trendtellingen.
Onder jacht (benutting) wordt verstaan: het bemachtigen, opzettelijk doden of met het oog
daarop opsporen van wild evenals het doen van pogingen daartoe (art.1 lid 1 Wnb). Wild is
hierbij beperkt tot vijf soorten, namelijk haas, fazant, wilde eend, konijn en houtduif (art. 3.20 lid
2 Wnb). Het zijn dus in principe enkel deze soorten waarop legaal gejaagd mag worden en
daarmee is jagen op andere soorten niet toegestaan. De jacht mag hierbij enkel worden
uitgeoefend op een veld dat bestemd of geschikt is voor de jacht en enkel door gebruik te
maken van de in de wet genoemde middelen zoals geweren en jachthonden (Wnb art. 3.21).
Verder mag er alleen tijdens openingstijden van de jacht worden gejaagd. Openingstijden zijn
per soort vastgesteld per ministeriële regeling die de Minister in overleg met Gedeputeerde
staten bepaald (Wnb art. 3.22). Buiten deze periodes geldt voor deze soorten, net als voor nietwildsoorten, een regime van beheer en schadebestrijding.
De wet beschrijft ook wie er mag jagen. Degene die gerechtigd zijn tot het uitoefenen van deze
jacht zijn jachthouders. In principe is ‘het genot van de jacht’ gekoppeld aan het bezit of gebruik
van de grond, maar kan worden verhuurd aan anderen als bijvoorbeeld de eigenaar of de
grondgebruiker niet zelf de wildstand wil beheren (Wnb art. 3.23 lid 1). Voorzover bekend wordt
er in Tiel niet gejaagd.
Wettelijk mag er niet gejaagd worden in beschermde natuurgebieden, Wetlands en Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden. In een beschermde leefomgeving is de jacht niet toegestaan, als die in
strijd is met de voorschriften in het aanwijzingsbesluit. Ook gebieden met een planologische
bescherming, zoals nationale landschappen of een toebedeelde functie ‘buitengebied' of
‘natuur', zijn niet geopend voor de jacht, wanneer dit blijkt uit de voorschriften in het
bestemmingsplan.

4.2

Beheer en schadebestrijding

4.2.1

Wetgeving

Echter kan het ook noodzakelijk worden geacht om dieren te verjagen of te doden in geval deze
dieren overlast of schade veroorzaken of indien het beheer van de populatie van de diersoort
dit vereist (Wnb paragraaf 3.4). Indien het beschermde diersoorten betreft, is een vrijstelling of
ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Schadebestrijding is in de wet gereguleerd.
Populatiebeheer kan nodig zijn vanwege onder andere een publiek belang – zoals de
volksgezondheid of verkeersveiligheid: De omvang van populaties van diersoorten kunnen dan
worden beperkt. Voor soorten die niet van oorsprong in Nederland voorkomen (exoten) is het
soms nodig de populatie terug te brengen naar nul, ter bescherming van de inheemse planten
en dieren.
In tegenstelling tot jacht (benutting), is beheer en schadebestrijding onder bepaalde
voorwaarden wel mogelijk in beschermde natuurgebieden (Wnb paragraaf 3.4).
Faunabeheereenheden zijn in het leven geroepen om voor hun werkgebied een
faunabeheerplan vast te stellen. Afspraken tussen provincies, grondeigenaren, dieren- of
natuurorganisaties en jagers worden daarin vastgelegd. Er wordt duidelijk in gespecificeerd
welke en hoeveel dieren er bestreden mogen worden.
Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met anderen in een wildbeheereenheid, die
de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid
vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties
van in het wild levende dieren en bestrijding van schadeveroorzakende dieren worden
uitgevoerd in samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders. Ook
grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen lid worden van de vereniging (Wnb art. 3.14 lid
1). Artikel 3.15 van de wet Natuurbescherming beschrijft het aanwijzen van soorten die middels
een ontheffing of vrijstelling beheerd mogen worden.
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Sommige diersoorten veroorzaken wel eens overlast (denk bijvoorbeeld aan ganzen).
Gedeputeerde Staten (GS) kunnen dan bepalen wie, waar en welke van deze soorten verstoord
of gedood mogen worden (Wnb art. 3.17), Voor beschermde dieren geldt dat ze dan via een
vrijstelling, aanwijzing of een ontheffing vastgesteld worden. Een ontheffing wordt verleend aan
de faunabeheereenheid, die handelt overeenkomstig met het daartoe vastgestelde en
goedgekeurde faunabeheerplan. In sommige gevallen kan die ontheffing ook verleend worden
aan anderen dan de faunabeheereenheid (Wnb art. 3.17 lid 4).
Er worden ook ontheffingen verleend voor handelingen die niet op grond van een
faunabeheerplan worden verricht of als de noodzaak voor een faunabeheerplan ontbreekt.
Daarbij wordt echter wel rekening gehouden met de betreffende diersoort en de aard van de
handeling. Beschermde diersoorten mogen alleen verontrust of gedood worden als er geen
andere bevredigende oplossing voor handen is en de stand van de soort niet onder druk komt
te staan (er moeten voldoende dieren van de soort aanwezig zijn). Dit laatste geldt niet voor
uitheemse soorten. Invasieve soorten (exoten) worden omwille van instandhouding van de
wilde flora en fauna en natuurlijke habitats bestreden. De soorten die bestreden mogen worden
wijst de minister aan (Wnb art. 3.19). Voor die soorten is geen ontheffing in het kader van de
wet Natuurbescherming nodig.

4.2.2

Overlast van (knaag)dieren

Waar mensen leven, leven dieren. Een aantal dieren worden regelmatig aangemerkt als
schadelijk of hinderlijk, doordat zij bijvoorbeeld knaagschade of geuroverlast veroorzaken. In
Nederland worden jaarlijks alleen al ongeveer 3,4 miljoen muizen en ratten gedood omdat ze
als schadelijk of hinderlijk worden aangemerkt. Dit doden gebeurt deels door particulieren en
deels door dierplaagbeheersers. Middelen die ervoor worden ingezet, zoals muizen- of
rattengif, zijn in veel gevallen dieronvriendelijk. Muizen en ratten zijn niet beschermd en er geldt
daarom geen verbod om deze dieren te vangen, doden of verstoren.
Beter is het dat bestrijding gericht is op preventie in plaats van wegvangen of doding. Door de
beschikbaarheid van voedsel en nestgelegenheid te beperken, kan al een hoop ‘overlast’
worden voorkomen. Een aantal voorzorgsmaatregelen die geschikt zijn als preventieve
methode zijn:







opruimen van voedselresten, afsluiten van containers en gebruik van ondergrondse
containers;
minder, anders of niet voeren van onder andere watervogels;
bouwkundige maatregelen treffen, zoals het dichten van gaten en kieren, mogelijke
schuilplaatsen wegnemen en het goed onderhouden van het rioolstelsel;
uitvoeren van nestbeheer, door een deel van de eieren weg te halen en eventueel te
vervangen door nepeieren of eieren te behandelen met maïsolie; groenvoorzieningen
verstandig inrichten en beheren;
natuurlijke vijanden, zoals katten en vossen, vrij baan geven.

Aanbeveling:



4.2.3

De gemeente Tiel publiceert preventieadviezen op de gemeentelijke website
Actieve bestrijding van schadelijke dieren in het kader gezondheid of veiligheid mens en
dier

Rol van de gemeente

De gemeente heeft als taak de openbare ruimte te beheren. De aanpak van door mensen
ervaren overlast van dieren die in deze ruimte in het wild leven, zoals boerenganzen, bruine
ratten, stadsduiven, meeuwen, steenmarters, verwilderde katten en konijnen, is een
verantwoordelijkheid van de grondbezitter en van de gemeente v.w.b. de openbare ruimte.
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In eerste instantie is het belangrijk dat gemeenten bepalen of de ervaren overlast wel reëel is
en door een groot deel van de inwoners ook als overlast gezien wordt. Met andere woorden: is
er daadwerkelijk sprake van overlast? Is dat het geval, dan zijn vaak simpele maatregelen al
voldoende om ervaren overlast te beperken. Op plekken waar veel voedsel is, doordat mensen
daar bijvoorbeeld eenden voeren, in de omgeving van een snackbar etensresten laten slingeren
of prullenbakken niet goed afgesloten zijn, kan advies over minder voeren en het voorzien van
betere prullenbakken of ondergrondse containers overlast verminderen.
Binnen de gemeente Tiel vindt rattenbestrijding niet actief plaats in de openbare ruimte.
Overlast van huismuizen en ratten in woningen kan voorkomen worden door woningen goed na
te lopen op gaten en kieren en deze te dichten. Aanpassingen aan de leefomgeving, zodat
deze minder geschikt is voor bepaalde overlast gevende dieren, kan uitkomst bieden. De
Gemeente zal hierover informatie op de gemeentelijke website gaan opnemen.
Als alle preventieve omgevingsmaatregelen genomen zijn, maar de overlast niet voldoende is
weggenomen, dan kan de gemeente overwegen om dieren weg te vangen en te verplaatsen. In
het geval van beschermde diersoorten zal hiervoor een ontheffing bij de provincie aangevraagd
moeten worden (Wnb hoofdstuk 3). Ook kan worden overwogen om een soortmanagementplan
op te stellen en aan de provincie voor te leggen. Op basis van het soortmanagementplan kan
provincie worden gevraagd om een generieke ontheffing. Betreft het niet-beschermde
diersoorten, zoals boerenganzen in stadsparken, dan is dat niet nodig. In Tiel is dit vooralsnog
geen groot probleem.
In uiterste gevallen kan besloten worden tot steriliseren van dieren of kan de gemeente
besluiten om dieren die overlast geven te vangen en / of te doden. In geval van beschermde
diersoorten zal de gemeente hiervoor een ontheffing aan moeten vragen. Gaat het om niet
beschermde soorten, dan is dit niet nodig. Wel kan het nodig zijn een ontheffing aan te vragen
voor het gebruik van bepaalde vangst- of dodingsmethoden.
De gemeente is eigenaar van de sportvelden en daar vindt actieve bestrijding plaats van
knaagdieren (bijvoorbeeld konijnen) en mollen vanwege de schade die zij aan deze velden
aanrichten.
Daarnaast is binnen de gemeente ook het waterschap een belangrijke partij bij de bestrijding
van een aantal (knaag) dieren zoals de muskusrat en een aantal exoten in en om het water.
De gemeente kan in overleg treden met provincie over overlast en schade veroorzakende
soorten. In de Art. 3.15 t/m 3.19 van de wet Natuurbescherming is aan provincies de
bevoegdheid toebedeeld aanvullende regels te stellen voor bestrijding van schade en overlast
veroorzakende soorten. In overleg met de provincie kan worden bepaald of de ernst van
overlast en schade het opnemen van aanvullende regels in de provinciale verordening
rechtvaardigen.

4.2.4

Verwilderde katten

In Nederland leven zowel in stedelijke gebieden als buitengebieden verwilderde katten. Dit zijn
katten die buitenshuis leven en geen aanwijsbare eigenaar hebben of niet door een eigenaar
worden opgeëist. Het kunnen zowel in het wild geboren als verwilderde huiskatten zijn.
De katten zijn meestal schuw, angstig voor mensen en ze vermenigvuldigen zich snel. Ze leven
op plekken waar voedsel te vinden is, zoals woonwijken, campings, restaurants of
industrieterreinen. Vaak worden ze gevoerd door mensen uit de buurt. Hoe meer voedsel en
nestplekken in een gebied, hoe meer katten er kunnen en zullen leven. Daar waar meer
voedsel aanwezig is, leven ze meestal in groepen (sociaal). In het buitengebied is het
voedselaanbod vaak beperkt en leven verwilderde katten meestal alleen (solitair).
Vooral in steden wordt de aanwezigheid van verwilderde katten regelmatig ervaren als overlast.
Ze krabben bijvoorbeeld vuilniszakken open en veroorzaken, vooral tijdens de paartijd, geluidsen stankoverlast (door urineren en sproeien). Volgens sommigen richten ze ook schade aan in
de natuur, doordat zij op vogels en andere kleine dieren jagen.
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Binnen de provincie Gelderland mogen verwilderde katten binnen en buiten de bebouwde kom
met vangkooien worden gevangen. Elders weer los laten mag niet, maar bewoners kunnen bij
overlast contact met het Dierenasiel of de Dierenbescherming opnemen. De
Dierenbescherming beschikt over een ontheffing om katten via de TNR-methode (Trap, Neuter,
Return) te vangen, castreren en terug te zetten. Voor het doden van verwilderde katten met het
geweer is toestemming van de provincie nodig, In Gelderland is afgesproken eerst te wachten
in verband met de reeds ingevoerde wet Natuurbescherming. Helaas is de dierenbescherming
binnen de gemeente Tiel (+regio) niet actief sinds een aantal jaren en worden bovenstaande
werkzaamheden m.b.t. de TNR methode beperkt uitgevoerd door het asiel en de stichting
Dierenhulp, dierenambulance Tiel. Zij dragen ook de kosten hiervoor. In een aantal gevallen
veranderen verwilderde katten na een geringe periode van opvang weer in echte huiskatten en
in een aantal gevallen worden de katten teruggezet op de plaats waar ze ook gevangen zijn.
Het terugdringen van het aantal verwilderde katten kan preventief worden bereikt door het
chippen van (huis)katten. Als dieren een chip hebben, zullen zij eerder bij hun eigenaar
terugkomen nadat ze zijn vermist of ergens worden gevonden en dit voorkomt dat de katten
verwilderen. Het is ook daarom van belang dat eigenaren informatie krijgen over het belang van
chippen. Op de gemeentelijke website zal hierover informatie worden gegeven. Voorplanting
van verwilderde katten kan worden beperkt door toepassing van de TNR-methode. Verwilderde
katten worden niet gechipt.
Verwilderde katten in het stedelijke gebied vallen wettelijk onder de verantwoordelijkheid van
gemeenten. Omdat zij in eerste instantie worden gezien als een zwervend aangetroffen dier
met een vermeende eigenaar is de gemeente wettelijk verplicht deze dieren 14 dagen op te
vangen. Binnen de termijn van 14 dagen kan bij veel van deze katten al duidelijk worden dat
het om een verwilderde kat gaat. Er wordt dan gekeken of de kat nog is te socialiseren.

4.3

Vissen/Hengelen

In Nederland is hengelen op veel zoet- en zoutwatervissen toegestaan en gebruikelijk. Het
merendeel van de mensen vist op zoetwatervissen en de meeste vissen worden na vangst
teruggeplaatst. De meeste vissoorten vallen onder de Visserijwet 1963. Een enkele soort valt
onder de Wet natuurbescherming en hier mag niet op worden gevist (Wnb art. 3.10 lid 1a).
Uiteraard is het niet geheel te voorkomen dat tijdens het vissen een beschermde vissoort wordt
gevangen. Indien een beschermde vis wordt gevangen moet deze voorzichtig worden onthaakt
en direct worden teruggezet. De vis mag niet worden gedood of in een leefnet worden
gehouden.
Nederland kent ongeveer 70 zoetwatervissoorten, waarvan 48 inheems.

4.3.1

Wetgeving

Om te mogen vissen in de Nederlandse binnenwateren, moet men zelf visrechthebbende zijn of
schriftelijke toestemming hebben van de visrechthebbende. Deze schriftelijke toestemming kan
verkregen worden via de VISpas. Deze geldt als bewijs van lidmaatschap van de
hengelsportvereniging of visrechthebbende federatie en Sportvisserij Nederland. Met deze
VISpas kan men vissen in de aangewezen wateren van de daarbij aangesloten
visrechthebbenden. Een Nederlandse lijst van Viswateren is daarvoor opgesteld. Veel
gemeenten hebben als visrechthebbenden hun visrecht (van delen van hun wateren) verhuurd
aan hengelsportverenigingen. Deze staan vervolgens toe dat personen met een VISpas mogen
hengelen in door hen gehuurde wateren. Over het algemeen kan men met de VISpas met twee
hengels en alle toegestane aassoorten vissen. Het is niet toegestaan om levende visjes,
zoogdieren, reptielen of amfibieën als aas te gebruiken.
In Tiel is het waterschap (WSRL) eigenaar c.q. beheerder van het viswater in Tiel en heeft ook
visstand beheer e.d. in hun beleid opgenomen. De VISpas is verhuurd aan de
koepelorganisatie sport- en beroepsvisserij.
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Jongeren onder de 14 jaar mogen onder begeleiding van een volwassene die schriftelijke
toestemming heeft, vissen met 1 hengel. Kinderen onder de 14 jaar die met meer dan 1 hengel
vissen, of zonder begeleiding, hebben zelf schriftelijke toestemming nodig (eventueel via de
Jeugd VISpas). Voor de sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging is er sinds
1 januari 2007 een document: de Kleine VISpas. Hiermee mag met één hengel en een beperkt
aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren (volgens de Kleine Lijst van Viswateren16)
worden gevist.
Er zijn verschillende vissoorten waar aparte regelgeving voor bestaat. Deze soorten zijn
opgedeeld in de volgende categorieën:
1. volgens de Wet natuurbescherming beschermde soorten waar niet op mag worden gevist
(Wnb art. 3.10 lid 1a);
2. soorten waarvoor minimum maten van kracht zijn wanneer de vissen worden meegenomen
voor consumptie;
3. soorten die gedurende het hele jaar niet mogen worden meegenomen;
4. soorten waarvoor geldt dat hengelaars ze in een bepaalde tijd van het jaar niet mogen
meenemen.
Elke gevangen vis valt onder de beschikkingsmacht van de mens. Daarom is de Wet dieren van
kracht vanaf het moment dat een vis wordt gevangen. De zorgplicht volgend uit de Wet dieren is
dan ook van toepassing en het is verboden om zonder redelijk doel bij een vis pijn of letsel te
veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Om hier aan te
voldoen is het belangrijk dat hengelaars die vissen tijdelijk bewaren, dit doen in een daarvoor
geschikt leefnet, in het water, tot het moment van vrijlaten. Vissen die ter consumptie
meegenomen worden, dienen direct, via een goed gerichte klap op de kop gedood te worden.
4.3.2 Rol van de gemeente
De hengelsport is door de Rijksoverheid in de Visserijwet geregeld. Dit heeft tot gevolg dat de
gemeente geen nadere regels ten aanzien van hengelen kan stellen. Wel kan de gemeente bij
het afgeven van een vergunning voor een vis-evenement aan deze vergunning voorwaarden
verbinden of de vergunning weigeren. Als de gemeente eigenaar is van water of oevers, kan zij
het hengelen in dat water of vanaf die oever verbieden of onder bepaalde voorwaarden
toestaan. Ook kan zij een overeenkomst van visrecht met een hengelsportvereniging niet
verlengen. Dit moet volgens de Visserijwet uiterlijk 8 maanden voor het eind van de
overeenkomst worden aangegeven.

4.4

Ruimtelijke ingrepen

Foto: Rob Doolaard
In iedere gemeente, zelfs binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal dieren in het
wild. Deze dieren dragen bij aan een levendige en groene gemeente en dit is een reden om hun
aanwezigheid te bevorderen. Niet door het uitzetten van nieuwe dieren of door het geven van
voedsel (uitgezonderd extreme omstandigheden zoals een zeer strenge winter), maar juist door
indirecte maatregelen zoals aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving.
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Iedere diersoort stelt specifieke eisen aan zijn leefomgeving. Er zijn soorten die hun hele leven
doorbrengen in bossen en struwelen. Andere dieren gebruiken deze alleen om in te broeden en
langs te trekken, maar zoeken hun voedsel in open gebieden. Weer andere dieren zijn te
vinden bij grazige vegetaties, bij water, of voelen zich bijzonder goed in en bij gebouwen.
In de praktijk komen veel dieren in een stad of dorp regelmatig in het nauw door nieuwe
bedrijfsvestiging, woningbouw, sloop, wegaanleg en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In dit
geval hebben ruimtelijke ingrepen een negatief effect op de dieren die op de betreffende locatie
leven.
Ruimtelijke ingrepen kunnen echter ook worden gedaan met als doel de leefomstandigheden
van dieren te verbeteren en zo op termijn een positief effect hebben op de diersoort.

4.4.1

Wetgeving

Als de gemeente aan het werk gaat in de openbare ruimte, krijgt zij te maken met de wet
Natuurbescherming, die planten- en diersoorten beschermt. Beschermde dieren mogen in
beginsel niet opzettelijk worden verontrust of gedood en vaste rust- en verblijfplaatsen moeten
intact blijven. De gemeente dient hier dus rekening mee te houden. Ook kunnen er door de
provincie natuurgebieden worden aangewezen als beschermde leefomgeving.
De wet Natuurbescherming kent drie categorieën beschermde plant- en diersoorten:
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1)
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2)
3. Beschermingsregime andere soorten (Wnb paragraaf 3.3)
Overzichten van de specifieke soorten zijn te vinden via de soortendatabase van het ministerie
van Economische Zaken. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
staat informatie over regels met betrekking tot ruimtelijke ingrepen en worden hulpmiddelen
aangeboden voor initiatiefnemers, vergunningverleners en handhavers. De Rijksoverheid heeft
verder een brochure gemaakt over ruimtelijke ingrepen. Hierin is kort beschreven waar men
rekening mee dient te houden.
In 2012 is een start gemaakt met het opstellen van zogenaamde soortenstandaards. In de
soortenstandaard staat informatie over onder andere de kenmerkende ecologische aspecten
van de soort en effectieve maatregelen om de soort te beschermen. Deze algemene
maatregelen zijn uitgewerkt op basis van veel voorkomende activiteiten zoals baggeren, slopen,
bouwen of het rooien van bomen. Standaarden zijn ontwikkeld voor soorten waarvoor vaak een
ontheffing wordt aangevraagd en die een complexe levenswijze hebben of moeilijk te
herkennen zijn.
Soorten kunnen zijn vrijgesteld als er gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode
(Wnb art. 3.31 lid 1). In een dergelijke gedragscode is aangegeven welke gedragslijnen moeten
worden gevolgd om het schaden van beschermde soorten zo veel mogelijk te voorkomen. Een
voorbeeld hiervan kan zijn dat er altijd eerst wordt geïnventariseerd waar beschermde soorten
precies voorkomen om er vervolgens bij uitvoering van werkzaamheden rekening mee te
houden.

Soorten Vogelrichtlijn
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn). In de wet zelf is geen onderscheid in vogelsoorten gemaakt maar verwacht wordt
dat de werkwijze van voor de wet wordt voortgezet. Dat betekent dat vogels zijn verdeeld in een
groep waarvan de nesten alleen gedurende het broedseizoen zijn beschermd en een groep
waarvan de nestplaatsen in principe het gehele jaar zijn beschermd. De laatste groep is
weergegeven in de lijst (RvO)
(https://mijn.rvo.nl/documents/20448/98667/Lijst+jaarrond+beschermde+vogelnesten/8c628143-438c-4d87-aef9eeae6a4b7843?version=1.0)

Binnen deze lijst zijn vijf categorieën onderscheiden. Nesten van vogelsoorten van categorie 1
t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in categorie 5 zijn alleen jaarrond
beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn.
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Categorieën:
1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die
daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)
voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar.
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde
plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De
(fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar.
4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks
in staat zijn een nest te bouwen.
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar
daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over
voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders
te vestigen.
Voor alle inheemse vogelsoorten geldt echter een verbod op handelingen die soort, nesten,
eieren of vaste rust- of verblijfplaatsen beschadigen of verstoren. Voor werkzaamheden met
schadelijke effecten op broedvogels waarvan de nesten alleen gedurende het broedseizoen zijn
beschermd, wordt veelal geen ontheffing verleend omdat het uitvoeren van werkzaamheden
buiten het broedseizoen over het algemeen een goed alternatief vormt.

Soorten Habitatrichtlijn (en de Verdragen van Bern en Bonn)
Voorbeelden van soorten die in deze categorie vallen zijn Vroedmeesterpad, Zandhagedis, alle
vleermuizen, Otter en Hamster. De soorten en de regels voor bescherming zijn direct
overgenomen vanuit de Habitatrichtlijn (bijlage IV, onderdeel a) en de Verdragen van Bern
(bijlage II) en Bonn (bijlage I). Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in de regel een ontheffing
noodzakelijk. Een ontheffingsaanvraag in kader van de Wet natuurbescherming kan ingediend
worden bij het bevoegd gezag (provincie) en wordt getoetst aan drie voorwaarden:




Er is sprake van een in of bij de wet genoemd belang (bijvoorbeeld onderzoek en
onderwijs, volksgezondheid);
Er is geen goed alternatief;
Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort.

Andere beschermde soorten
Het gaat hierbij om soorten die vanuit nationaal oogpunt beschermd zijn als bedoeld in artikel
3.10 van de Wet natuurbescherming (o.a. Steenmarter, Grote modderkruiper, Boommarter,
Waterspitsmuis en Wild zwijn). De provincie kan binnen deze groep soorten vrijstellen van
ontheffingsplicht bij ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en
onderhoud. Dat betekent dat er per provincie verschillende soorten vrijgesteld kunnen zijn en in
het kader van de Wet natuurbescherming voor deze soorten dus geen ontheffing nodig is (Wnb
art. 3.10).

Beschermde leefomgeving
De wet Natuurbescherming maakt het mogelijk dat kleine leefgebieden en objecten door de
Minister worden aangewezen als beschermde leefomgeving (Art 2.11). Dit gebeurt als deze
locaties van groot belang zijn voor het voortbestaan van diersoorten. Hierbij valt te denken aan
een fort of bunker waarin vleermuizen overwinteren of aan een dassenburcht. De aanwijzing
maakt het mogelijk bepaalde handelingen te verbieden of strenge voorwaarden te stellen aan
de handelingen op die bewuste plaats, die de kwaliteit van de beschermde leefomgeving
kunnen aantasten.
Het instellen van een beschermde leefomgeving is in de praktijk echter nog zelden of nooit
toegepast. Dit komt deels omdat bekende verblijfplaatsen op zichzelf al beschermd zijn op basis
van paragrafen 3,1-3,3 van de Wet Natuurbescherming. De maatregel zou kunnen werken bij
soorten waarvan de exacte verblijfplaats vaak slecht is aan te tonen, zoals een
overwinteringsplek van ringslangen.
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4.4.2

Rol van de gemeente

Initiatiefnemer
Wanneer de gemeente plannen ontwikkelt voor ruimtelijke ingrepen of voornemens heeft
werkzaamheden uit te voeren, is het belangrijk dat vooraf goed wordt beoordeeld of er mogelijk
nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. De gemeente is als
initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Tijdens de uitwerking van de plannen of tijdens het plannen
van werkzaamheden moet de gemeente het volgende in kaart (laten) brengen:





Welke beschermde dieren- en plantensoorten komen in of nabij het plangebied voor?
Leidt het realiseren van het plan of de uitvoering van geplande werkzaamheden tot
handelingen die strijdig zijn met de verbodsbepalingen van de wet Natuurbescherming
betreffende planten op hun groeiplaats of dieren in hun natuurlijke leefomgeving?
Kunnen het plan of de voorgenomen werkzaamheden zodanig aangepast worden, dat
dergelijke handelingen niet of in mindere mate gepleegd worden?
Is om de plannen te kunnen uitvoeren of de werkzaamheden te kunnen verrichten
ontheffing van verbodsbepalingen vereist?

Voor wat betreft het eerste punt: ‘Welke beschermde dieren en plantensoorten komen in en
nabij het plangebied voor?’ is het belangrijk dat de gemeente goed veldonderzoek laat
verrichten naar de aanwezigheid van dieren. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
van het natuurloket kan een hulpmiddel zijn als voorbereiding op het veldonderzoek. Op deze
internetpagina kan de gemeente inzicht krijgen in de aanwezigheid van beschermde soorten.
Per vierkante kilometer wordt aangegeven of er beschermde soorten voorkomen Ook staat er
informatie over de wettelijke bepalingen waaronder deze dieren en planten vallen, zoals de wet
Natuurbescherming.
Een ander hulpmiddel is de soortendatabase van het ministerie van Economische Zaken. Deze
database bevat beknopte informatie over de formele status van soorten die in Nederland in het
wild voorkomen of voor zouden kunnen komen en mogelijke vrijstellingen. Tevens bevat de
database beknopte biologische informatie over soorten, zoals de Latijnse naam,
populatiegegevens etc.
De gemeente is uiteraard verplicht zich te houden aan de natuurwetgeving. Ook al heeft zij
toestemming gekregen voor een project, dan kan het verstrekkende gevolgen hebben wanneer
de gemeente niet heeft voldaan aan de eisen van de natuurwetgeving of geen of onvoldoende
rekening heeft gehouden met de aanwezigheid van beschermde soorten. Er kan dan bezwaar
worden aangetekend en Dienst Regelingen of de rechter kan besluiten tot het stilleggen van
een reeds gestart project. Ook kan het leiden tot een herstelverplichting en een boete.
Daarnaast wordt bij strafvervolging gekeken naar strafverzwarende omstandigheden, zoals de
kans op herhaling, de kwetsbaarheid van het gebied en de mate waarin de soort wordt
bedreigd.
Om bij ruimtelijke ingrepen meer rekening te houden met de flora en fauna kan men
compenserende of mitigerende maatregelen treffen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht
(bijvoorbeeld voor vogels, Wnb art 3,3 lid 5c). Op ‘www.vleermuizenindestad.nl’ is een overzicht
van dit soort maatregelen te vinden die voor vleermuizen getroffen kunnen worden.
Vergunningverlener
De gemeente wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen door derden ook benaderd als
vergunningverlener. De gemeente dient dan te toetsen of in de plannen over het voornemen
rekening is gehouden met beschermde dieren (en planten). De gemeente legt de betreffende
informatie voor aan provincie Gelderland en vraagt om een Verklaring van geen bedenkingen
(Vvgb).
De boven aan de pagina beschreven punten zijn van belang bij het opstellen van gemeentelijke
plannen en het verlenen van vergunningen voor activiteiten, zoals ontwikkeling van
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bouwlocaties, aanleg van wegen, kappen van bospercelen en natuurontwikkelingsprojecten.
Een voorbeeld is het verlenen van een kapvergunning.
Voor het kappen van bomen is soms een kapvergunning nodig. De gemeente legt in een
bomenverordening vast welke bomen zonder vergunning gekapt mogen worden en voor welke
bomen een kapvergunning moet worden aangevraagd. In een bomenverordening kan de
gemeente verder nog extra voorwaarden voor een kapvergunning opnemen, zoals een verbod
op het kappen van bomen in het broedseizoen (beschermde vogels). In Tiel wordt bij een
vergunningverlening standaard de alinea i.v.m. het broedseizoen opgenomen. De
kapvergunning maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning, die ongeveer 25 typen
vergunningen op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu bundelt. De
omgevingsvergunning houdt rekening met onder andere de wet Natuurbescherming.

Bevoegd gezag voor ruimtelijke ordening: Bevordering van het dierenwelzijn in
bestemmingsplannen
Een bestemmingsplan geeft voorschriften over het gebruik van de grond en de gebouwen die
erop staan of komen. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat de bestemming van
de grond is. De gemeente moet bij het opstellen van een bestemmingsplan alle relevante
belangen inventariseren en deze belangen tegen elkaar afwegen. Ze is bij het maken van een
bestemmingsplan ook verplicht een onderzoek te (laten) doen om alle belangen in beeld te
brengen. De bescherming van dieren die in het plangebied voorkomen, vormt een belang dat bij
de inventarisatie en vervolgens bij de afweging van de belangen aan de orde moet komen. Dit
betekent dat het college van B&W in het kader van het opstellen van elk bestemmingsplan
onderzoek moet (laten) verrichten naar de aanwezigheid van beschermde soorten en de mate
waarin door het voorgenomen plan het leefgebied van deze soorten wordt aangetast. Is er
sprake van beschermde soorten en wordt hun leefgebied aangetast, dan dient naar
alternatieven te worden gezocht.

Wegbeheerder: Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen
Gemeenten kunnen als wegbeheerder maatregelen nemen voor de regulering van het verkeer.
Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (WVW). Bij
verkeersbesluiten moet worden aangegeven welke doelstellingen
met het besluit worden beoogd. De WVW geeft een opsomming
van de belangen die met maatregelen op grond van deze wet
kunnen worden nagestreefd. Naast de bescherming van
verkeersbelangen (bijvoorbeeld het verzekeren van de veiligheid
op de weg en het beschermen van gebruikers en passagiers),
kunnen verkeersbesluiten ook leiden tot het voorkomen of
beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of
beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of de functie van
objecten of gebieden.
Het beschermen van dieren die door het verkeer worden bedreigd, vormt een belang dat valt
onder de eerste situatie. Dit betekent dat gemeenten met het oog op het beschermen van in het
wild levende dieren, verkeersbesluiten kunnen nemen voor de wegen die door hen worden
beheerd. De gemeente kan bijvoorbeeld wegen afsluiten in verband met de paddentrek,
hekwerken plaatsen of de maximumsnelheid beperken om overstekende dieren te beschermen.
In goten en bij putten kunnen maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat kikkers en
padden vast komen te zitten of in straatkolken worden meegevoerd.
Binnen de gemeente Tiel worden in de paddentrektijd borden geplaatst op een aantal plaatsen
(o.a. op de dijk), maar worden geen wegen afgesloten.

Rioolbeheerder: Oplossingen tegen sterfte amfibieën in straatkolken
Onderzoek op 36 locaties in Nederland toont aan dat jaarlijks substantiële aantallen amfibieën
en ook zoogdieren opgesloten raken in straatkolken van de riolering. Ze komen er bijna nooit
meer levend uit. Stichting RAVON en Stichting RIONED hebben oplossingen ontwikkeld, die de
dieren beschermen of de gelegenheid geven om te ontsnappen. De extra kosten m.b.t.
diervriendelijk kolken bedragen circa € 8 per kolk. In Tiel zijn er circa 40.000 kolken.
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Bron: www.dierenbescherming.nl, 20 februari 2013.

Aanbeveling:
Bij vervanging van kolken worden diervriendelijke modellen toegepast op die plaatsen waar dit
nuttig is.

Baggeren
Een gemeente mag niet zomaar ergens baggeren, maar is verplicht eerst een onderzoek uit te
voeren naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten om na te gaan of ze een ontheffing
aan moet vragen bij de provincie Gelderland. Bij de voorbereiding van het baggerwerk moet dus
rekening worden gehouden met de aanwezige dieren en planten. In samenwerking met een
ecoloog kunnen kwetsbare punten op een rij worden gezet. Vervolgens moet de gemeente een
plan maken wanneer en hoe het best gebaggerd kan worden afhankelijk van een inventarisatie
van de aanwezige fauna.
Een ontheffing is niet nodig als het gaat om regulier beheer, gebruik en onderhoud in een
gebied waarin uitsluitend niet beschermde soorten voorkomen. Gaat het om regulier beheer,
onderhoud of gebruik en komen er ook beschermde soorten voor, dan hoeft men ook geen
ontheffing aan te vragen als er gewerkt wordt volgens een door het ministerie goedgekeurde
gedragscode (Wnb art. 3.31 lid 1). Een voorbeeld van een dergelijke gedragscode is de
Gedragscode Flora- en fauna voor waterschappen.
Wanneer de gemeente baggerwerkzaamheden uitvoert, kunnen die het beste plaatsvinden in
september of oktober, omdat dit een periode is tussen de voortplanting en winterrust van vissen
en amfibieën in. Het is belangrijk om gefaseerd en gericht te baggeren, zodat dieren kunnen
wennen en rustig naar een andere plek kunnen gaan. Ook is het belangrijk er rekening mee te
houden dat dieren ontsnappingsmogelijkheden moeten hebben. Vissen kunnen eventueel
worden teruggezet of verplaatst en er dient rekening te worden houden met de
weersomstandigheden. Dit laatste heeft voornamelijk betrekking op de temperatuur van het
water. Als die te hoog of te laag is, dan is extra voorzorg noodzakelijk. Bij een te lage
temperatuur raken vissen en amfibieën inactief waardoor zij niet meer kunnen vluchten. Bij een
te hoge temperatuur kan zuurstofloosheid van het water ontstaan.
Aanbeveling:
De gemeente houdt zoveel als mogelijk rekening met het inplannen van baggerwerkzaamheden
in de maanden september of oktober.

Bescherming van flora en fauna in openbaar groen
Als beheerder van parken, plantsoenen en overig openbaar groen kan een gemeente ook
allerlei maatregelen nemen ter bescherming van de dieren die in deze gebieden leven.
Er kan gedacht worden aan allerlei praktische maatregelen, zoals de keuze om bij het bestrijden
van onkruid geen chemische middelen te kiezen (inmiddels wettelijk geregeld). In Tiel wordt dit
voor verhardingen toegepast en vanaf eind 2017 overal. Een andere maatregel is om in plaats
van een hoge beschoeiing aflopende oevers te creëren, zodat amfibieën en watervogels
gemakkelijk in en uit het water kunnen komen. Bloeiende oevers en wegranden geven een thuis
aan veel soorten insecten en dat trekt weer allerlei vogels. Men kan de aanwezigheid
bevorderen van insecten en slakken etende dieren, zoals egels. Met dit soort maatregelen
wordt dus juist flora en fauna in stand gehouden en gestimuleerd en wordt het beheer van het
gemeentelijk groen afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de dieren en
hun leefgebieden.
Beheer van openbaar groen kan ook bijdragen aan de vorming van een ecologische
infrastructuur tussen de terreinen die uit natuuroogpunt waardevol zijn. Verbindingszones zijn
onmisbaar voor de natuur in het stedelijke gebied. Dieren kunnen zich daarlangs verplaatsen
naar andere gebieden. Dergelijke gebiedswisseling is niet alleen voor het overleven van
individuele dieren, maar ook voor de instandhouding van de populatie van belang. Voorbeelden
van ecologische infrastructuur zijn lintvormige beplantingen, niet gemaaide oeverkanten voor
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kleine dieren, en het laten groeien van bloemen in de bermen, zodat deze voor insecten een
verbinding kunnen vormen tussen natuurgebieden.
Binnen het groenstructuurplan Tiel en de nota uitgangspunten groenbeheer Tiel (beiden 2005)
is hiervoor wat opgenomen. Geen actief beleid (i.v.m. ontbreken geld) om natuur in de stad te
ontwikkelen, maar wel zoveel als mogelijk meeliften op projecten. Vanuit waterkwaliteit worden
wel natuurvriendelijke oevers aangelegd op veel plaatsen in de stad (waterplan in
samenwerking met Waterschap Rivierenland).

Vleermuizen in de stad
In Nederland komen 17 verschillende soorten vleermuizen voor. Een aantal vleermuissoorten
leeft in stedelijk gebied, waar de dieren zich schuilhouden in spleten en kieren van gebouwen,
op zolders of in bomen. Lange tijd waren gebouwen en huizen uiterst geschikt voor de
vleermuizen. De laatste tijd worden gebouwen en huizen echter vaak zodanig gebouwd,
gerenoveerd of gesloopt dat zij ontoegankelijk zijn voor onder andere muizen en ratten en
daardoor ook verblijfplaatsen voor vleermuizen verloren gaan of ontbreken. Ook komt er op
steeds meer plekken verlichting, die schadelijk kan zijn voor vleermuizen. Ook het na-isoleren
van woningen brengt risico’s met zich mee voor vleermuizen. Als mogelijke maatregel om
huizen beter te isoleren worden spouwmuren, veelal een verblijfplaats van vleermuizen,
opgevuld met isolerend materiaal. Het gevolg is dat vleermuizen niet meer terecht kunnen in de
spouwmuur of sterven doordat zij gevangen zitten in het isolatiemateriaal.
Om ervoor te zorgen dat vleermuizen ook in de toekomst kunnen overleven in stedelijk gebied
en om te voorkomen dat bepaalde vleermuissoorten lokaal of regionaal zullen uitsterven als
gevolg van menselijk handelen, is het van belang het stedelijk gebied geschikt te maken en te
houden voor vleermuizen. Alle vleermuizen die in Nederland voorkomen zijn streng beschermd
en ook de verblijfplaatsen van vleermuizen zijn beschermd (Wnb paragraaf 3.2). Dat betekent
voor ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij eventuele schade aan de soort of zijn verblijfplaats
optreedt, ontheffing nodig is in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarom is het
belangrijk dat de initiatiefnemer vooraf duidelijk krijgt of vleermuizen en hun leefgebied niet in
het geding zijn bij de geplande ingreep. De gemeente kan hier een belangrijke rol in spelen
door te sturen op vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen of na-isoleren, bij gemeentelijke
projecten te kiezen voor een aannemer die rekening houdt met vleermuizen en te werken aan
vleermuisvriendelijke verlichting. Daarnaast kan de gemeente voorlichting geven (b.v. op de
web site) over vleermuizen in de stad en burgers en aannemers informeren over de
problematiek en oplossingen, zoals het ophangen of inbouwen van vleermuiskasten en het
treffen van maatregelen bij na-isolatie.
De gemeente doet mee met het netwerk van vleermuisvrijwilligers dat is opgezet door de
Vleermuiswerkgroep Gelderland en Landschapsbeheer Gelderland.
Op ‘www.vleermuizenindestad.nl’ is bijvoorbeeld meer informatie te vinden over vleermuizen in
stedelijk gebied en vleermuisvriendelijke oplossingen.

Bijbewust Betuwe
Recent, maart 2017, heeft de gemeente Tiel de intentieverklaring ‘Bijbewust Betuwe’ (zie bijlage
2)ondertekend, samen met een groot aantal andere partijen. De Intentieverklaring heeft als
eerste doel regionale bewustwording van biodiversiteit te stimuleren en het belang van
bestuivers en bijen in het bijzonder voor onze voedselproductie onder de aandacht brengen. Als
tweede doel streeft de Intentieverklaring naar het verbeteren van een duurzame leefomgeving
voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers. Op die manier borgen we de
biodiversiteit én de productie van ons voedsel. Om beide doelen te bereiken, ondernemen de
partners een aantal activiteiten en maatregelen die nog verder worden uitgewerkt in een ‘Bee
Deal’.
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5.

Dieren in nood

Dieren in nood

In dit hoofdstuk worden de verantwoordelijkheden van de gemeente in geval van dieren in nood
beschreven. In hoofdstuk 2.4 wordt meer specifiek ingegaan op de opvang van
gezelschapsdieren.

Zorgplicht
Iedere burger heeft op grond van artikel 1.4 van de Wet dieren en artikel 1.11 van de wet
Natuurbescherming een zorgplicht voor dieren. In beide gevallen houdt dit in dat handelingen
die mogelijkerwijs schade kunnen toebrengen aan het dier achterwege moeten worden gelaten
of, voor zo ver mogelijk, moeten worden voorkomen dan wel beperkt.
Voor de Wet dieren is daarnaast in artikel 2.1 vastgelegd, dat iedereen verplicht is een dier in
nood te helpen en het verboden is een dier de nodige zorg te onthouden. Dit is vastgelegd in
afzonderlijke strafbepalingen over dierenmishandeling en –verwaarlozing. Deze bepalingen
gelden ook voor in het wild levende (niet gehouden) dieren.
In de wet Natuurbescherming houdt de zorgplicht in, dat in het wild levende dieren in principe
met rust moeten worden gelaten. Indien dat achterwege laten van verstorende werkzaamheden
redelijkerwijs niet kan, dan neemt de gemeente noodzakelijke maatregelen om schadelijke
gevolgen te voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Een ieder
moet gewonde of zieke dieren wel helpen. Dit kan bijvoorbeeld door het dier naar een opvang
te brengen of een dierenambulance te bellen.

Rol van de gemeente
Opvang en vervoer
Gemeenten hebben, naast de zorgplicht die voor iedereen geldt, een wettelijke verplichting met
betrekking tot het opvangen van zwervend aangetroffen dieren. In artikel 8 lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek (boek 5) is vastgelegd dat een gevonden dier, met een vermeende
eigenaar, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De gemeente moet deze
‘gevonden zaak’ gedurende 14 dagen voor de eigenaar bewaren. Wanneer de eigenaar zich
niet binnen deze termijn meldt, wordt de gemeente eigenaar van het dier. De gemeente mag
vervolgens ook bepalen wat er met het dier gebeurt. In de praktijk draagt de gemeente het via
een officiële eigendomsoverdracht over aan een dierenopvang en staat daarbij het juridisch
eigendom af aan de opvang. Vanuit de opvang kan daarna voor herplaatsing worden gezorgd.
In de periode dat het dier door de gemeente wordt ‘bewaard’ is de gemeente verantwoordelijk
voor alle kosten voor verzorging en vervoer. Wanneer een eigenaar zich binnen de periode van
14 dagen meldt of wordt achterhaald, zijn de gemaakte kosten voor zijn rekening.
Weigert de eigenaar de opgegeven kosten te voldoen, dan vervalt het eigendom van het dier na
een maand alsnog aan de gemeente of de opvang.
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Volgens de wet is de gemeente dus de eerste 14 dagen nadat een zwerfdier is gevonden
verantwoordelijk voor opvang. De gemeente is dan formeel de eigenaar van het dier en kan
ervoor kiezen het dier over te dragen aan een asiel, een gebruikelijke situatie zoals dit ook in
Tiel plaatsvindt
Dieren komen niet enkel in de opvang terecht omdat zij op straat zijn gevonden. Het kan ook zo
zijn dat dieren opvang nodig hebben als gevolg van een huisontruiming, huiselijk geweld,
arrestatie of (gedwongen) opname van de eigenaar en dierenmishandeling. Volgens de
Algemene Wet Bestuursrecht is een gemeente verplicht om in de situatie van huisontruimingen
‘zaken’ tijdelijk op te slaan. Wanneer een ‘zaak’, een dier in dit geval, in beslag wordt genomen,
kan de gemeente het maximaal 13 weken in bewaring houden. Wanneer het na deze periode
niet mogelijk is om het dier weer over te dragen aan de rechtmatige eigenaar, is de gemeente
bevoegd het over te dragen, te verkopen of te euthanaseren. In het geval van een gedwongen
opname, arrestatie of huiselijk geweld is het belangrijk dat eventuele huisdieren worden
opgevangen of herplaatst. Het komt regelmatig voor dat in dergelijke situaties niets wordt
geregeld voor de huisdieren. Opvang van dieren kan soms bij familie of kennissen van de
eigenaar, maar als dit niet mogelijk is, kan een asiel uitkomst bieden.
Om de opvang of herplaatsing goed te regelen, is het van belang dat hierover afspraken
worden gemaakt tussen de diverse hulpdiensten die hierbij betrokken zijn, zoals politie, sociale
hulpdiensten en opvangcentra. De gemeente heeft hier een faciliterende in.

Ook opvang voor huisdieren van slachtoffers huiselijk geweld
Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt dat er een verband bestaat tussen huiselijk
geweld en dierenmishandeling.
Het gebrek aan opvang voor huisdieren belemmert slachtoffers om zelf naar de opvang te
gaan, zo blijkt uit het onderzoek dat de universiteit in samenwerking met Kadera (aanpak
huiselijk geweld Overijssel) en de Hondenbescherming uitvoerde. In sommige gevallen is het
daarnaast onverantwoord de dieren tijdens hun opvang thuis te laten, omdat die dan
mishandeld zouden kunnen worden.
Opvang en vervoer van dieren moeten dus goed zijn geregeld. In Tiel zijn hierover afspraken
gemaakt (overeenkomsten) met de stichting dierenasiel en de stichting dierenhulp
dierenambulance Tiel voor het opvangen en vervoeren van dieren in nood en zwervend
aangetroffen dieren.

In het wild levende dieren
Ook in het wild levende dieren zoals egels, vogels en eekhoorns kunnen in een noodsituatie
verkeren. Ze kunnen bijvoorbeeld vastzitten in prikkeldraad, gewond raken in het verkeer of
worden vergiftigd. Gemeenten hebben op basis van het Burgerlijk Wetboek geen plicht ten
aanzien van deze dieren, maar vanuit de wet Natuurbescherming is er wel een zorgplicht (Wnb
artikel 1.11) voor in het wild levende dieren. Vanuit deze zorgplicht zou de gemeente in ieder
geval een bijdrage kunnen leveren aan opvangcentra die deze dieren helpen. Ook kan zij
burgers informeren over dit onderwerp. De gemeente Tiel verleent om die reden ook aan een
aantal instellingen een (beperkte) subsidie.
EHBO-cursus voor dieren
Om burgers in staat te stellen zelf eerste hulp te bieden aan dieren in nood, organiseren
verschillende afdelingen van de Dierenbescherming EHBO-cursussen voor dieren. De
gemeente kan haar burgers informeren over deze cursussen. Helaas vinden die niet binnen Tiel
plaats omdat de dierenbescherming in Tiel niet actief (meer) is.

Definitieve versie

18 mei 2017

24

Beleid dierenwelzijn gemeente Tiel

6. Dierenwelzijn en de relatie met andere beleidsterreinen
In dit hoofdstuk wordt een verband gelegd tussen dierenwelzijn en huiselijk geweld, minima,
evenementen en calamiteiten.

6.1 Relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling
In januari 2009 verscheen het onderzoeksrapport “Cirkel van Geweld” van de Universiteit
Utrecht, Departement Klinische en Gezondheidspsychologie and Adsearch. Dit onderzoek
bestaat uit een literatuurstudie, een inventarisatie van toegepaste kennis, een enquête onder
Nederlandse dierenartsen en een groot aantal interviews met sleutelpersonen.
Een aantal conclusies uit het onderzoeksrapport:








50,5% van de vrouwen die wegens mishandeling in een vrouwenopvangcentrum
verblijven en een huisdier hebben, meldt dat hun huisdier ook is mishandeld.
30% van hen meldt dat zij hun vlucht hebben uitgesteld omdat zij bezorgd waren over de
veiligheid van hun huisdier.
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, mishandelen twee tot drie keer vaker
dieren dan kinderen die geen huiselijk geweld meemaken.
Dierenmishandeling door jonge kinderen is een van de sterkste en vroegste diagnostische
indicatoren voor gedragsstoornissen.
Bij seksueel misbruikte kinderen is de kans dat zij dieren mishandelen zes keer groter dan
bij niet-misbruikte kinderen.
Chantage van partners of kinderen door bedreiging van hun huisdier komt soms voor in
misbruiksituaties om hen tot meewerken of zwijgen te dwingen.
Dierenmishandelaars zijn vaker betrokken bij andere (gewelds)misdrijven.

In februari 2013 is het onderzoeksrapport “Huiselijk geweld en dierenmishandeling in
Nederland; een verkennend onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en
dierenmishandeling onder vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld” aangeboden aan de 2 e
Kamer. Het onderzoek is uitgevoerd door Kadera in samenwerking met Universiteit Utrecht en
de Hondenbescherming.
De bevindingen tonen aan dat een pleger van huiselijk geweld vaak ook het huisdier
mishandelt, het huisdier als wapen inzet of als chantagemiddel gebruikt om een slachtoffer te
manipuleren. Een derde van de mishandelde vrouwen (33 procent) rapporteert dat de (ex-)
partner wel eens heeft gedreigd één van de huisdieren pijn te doen en ruim de helft (55 procent)
verklaart dat de (ex-)partner het huisdier daadwerkelijk heeft pijn gedaan of gedood. Vaak heeft
de dierenmishandeling over een periode langer dan zes maanden plaatsgevonden, met meer
dan zes incidenten. Veelal betreft de mishandeling het slaan, schoppen of gooien van dieren,
maar ook andere uitingsvormen zoals seksueel misbruik of verwaarlozing van het huisdier
worden genoemd. Het blijkt dat kinderen, indien er sprake is van dierenmishandeling, in 60
procent van de gevallen getuige zijn geweest van het geweld. Ook uit dit onderzoek is ook
gebleken dat vrouwen, kinderen en dieren langer in gevaarlijke, gewelddadige situaties blijven
omdat de vrouwen hun huisdier niet achter kunnen of willen laten.
Uit de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat er wel degelijk een relatie is tussen
huiselijk geweld en dierenmishandeling. De bevindingen benadrukken de noodzaak tot
samenwerking en verbinding in kennisuitwisseling, preventie en hulpverlening tussen
organisaties die zich richten op de aanpak van huiselijk geweld en dierenwelzijnsorganisaties.
Het is belangrijk dat men weet dat dierenmishandeling kan dienen als ‘rode vlag’ voor de
aanwezigheid van huiselijk geweld. Maar ook andersom kan huiselijk geweld een signaal zijn
dat de huisdieren mishandeld of verwaarloosd worden.
Belangrijk is om bekendheid te geven aan de relatie tussen geweld tegen mensen en dieren en
betrokken instanties met elkaar in contact te brengen. Op langere termijn is één van de doelen
gecombineerde opvangmogelijkheden te realiseren voor slachtoffers en hun huisdieren. Vanuit
de stichting dierenhulp, dierenambulance Tiel volgen medewerkers cursussen (bij Kadera) om
alert te zijn op deze problematiek en signalen tijdig te onderkennen.
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Aanbevelingen:



Als gemeente een actieve rol spelen in het verbinden van en monitoren van betrokken
organisaties zoals dierenasiel, dierenambulance en veilig thuis.
De gemeente brengt deze materie onder de aandacht van werkers in de praktijk via het
veiligheidshuis en veilig thuis

6.2 Sociale minima en huisdieren
Circa 200.000 huisdieren krijgen jaarlijks niet de zorg die ze zouden moeten krijgen, omdat hun
baasje het geld er niet voor heeft. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van de
Dierenbescherming en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
(KNMvD) onder huisdierenbezitters met een bijstandsuitkering (cijfers uit 2009). Gemiddeld 55
procent van de mensen met een bijstandsuitkering is in het bezit van één of meer huisdieren.
Het gaat hier voornamelijk om honden en katten en in mindere mate om vogels, vissen en
reptielen.

Huisdieren zijn voor minima vaak belangrijk omdat ze o.a. eenzaamheid helpen voorkomen en
met een hond vaker contact wordt gelegd met andere mensen. De dieren kunnen echter ook
ziek worden en als men niet in staat is voor het dier te zorgen, kan er veel leed voor mens en
dier ontstaan. Door gebrek aan geld wacht men langer of stelt men vaker een dierenartsbezoek
uit, zo blijkt uit het onderzoek. Gaat men eenmaal naar de dierenarts en blijkt dat de
noodzakelijke behandeling te duur is, ziet men af van behandeling of kiest men ervoor het dier
te laten euthanaseren.
Heldere voorlichting over kosten en consequenties van het hebben van een huisdier is volgens
beide organisaties noodzakelijk. Gemiddeld kost een hond 1000 euro op jaarbasis en een kat
750 euro (calamiteiten niet meegerekend). De eigenaar van het huisdier is verantwoordelijk
voor de gezondheid en het welzijn van het dier. Als de financiële situatie dusdanig is dat het
huisdier niet de goede zorg kan krijgen, is het soms in het belang van het dier geen hond of kat
te nemen of afstand te doen. Voorlichting over de kosten van een huisdier en zo nodig het
afraden van de aanschaf daarvan, is in het belang van mens en dier. Deze voorlichting kan
worden gegeven door diverse partijen zoals de Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk, door de
gemeente, en door het dierenasiel en de stichting dierenhulp dierenambulance Tiel. De laatste
geeft ook voorlichting op scholen.
Inmiddels zijn er meerdere klinieken in Nederland (o.a. Rotterdam) waar mensen met een
minimum uitkering terecht kunnen voor behandeling van hun huisdieren. De cliënten van deze
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instelling betalen na afloop van de behandeling een klein gedeelte van de daadwerkelijke
kosten.
Er is ook een mogelijkheid het huisdier tegen een gereduceerd tarief te verzekeren tegen
ziektekosten. Het Huisdierziekenfonds is een gesubsidieerde ziektekostenverzekering voor
huisdieren, m.b.t. de kosten van ongevallen c.q. excessen. De verzekering kan tegen een zeer
lage premie worden aangeboden omdat ideële instanties bereid zijn een deel van de premie te
betalen en de uitvoerende dierverzekeraar de verzekering aanbiedt met een forse korting.
Aanbeveling
Bekendheid geven aan het bestaan van minima-klinieken en het huisdierziekenfonds. Ook hier
ligt een taak voor gemeente en de samenwerkende partners.

6.3 Evenementen met dieren
Bij evenementen met dieren vinden soms uitwassen plaats waarbij het dierenwelzijn in het
geding is. Regels die van toepassing zijn op het welzijn van dieren bij evenementen komen uit
landelijke wetgeving: m.n. de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) en de wet
Natuurbescherming. De rol van de gemeente is beperkt tot het al dan niet afgeven van een
vergunning op basis van de APV. Omdat de Gwwd het welzijn van de dieren uitputtend regelt,
heeft de gemeenteraad niet de bevoegdheid om dit aan te vullen. Het is dus niet mogelijk om in
de APV de weigeringsgrond op te nemen “in het belang van het welzijn van de dieren”. Het is
wel mogelijk een vergunning voor een evenement met dieren te weigeren op basis van de
geldende weigeringsgronden zoals de openbare orde en de openbare zeden.
Het kabinet Rutte 2 heeft een verbod ingesteld op wilde dieren in circussen.

6.4 Dieren en calamiteiten
Volgens artikel 2 van de Wet veiligheidsregio’s is het college van Burgemeester en Wethouders
(B&W) belast met organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening. Dit betreft zorg voor mens en dier.
Om veel menselijk en dierlijk leed te voorkomen is het belangrijk dat in de gemeentelijke
plannen aandacht wordt geschonken aan (de redding van) dieren. Zo kan ook worden
voorkomen dat mensen zelf hun huisdier gaan proberen te redden en daarmee in de problemen
komen. Bovendien kunnen vluchtende dieren reddingsoperaties bemoeilijken. Het is daarom
belangrijk dat er een draaiboek is waarin wordt afgestemd welke taken de verantwoordelijke
personen en diensten hebben ten aanzien van de dieren in geval van een calamiteit. Daarbij is
het van belang om in kaart te brengen waar dieren opgevangen kunnen worden die niet terug
kunnen keren naar “huis”. Binnen Tiel is hierover een afspraak gemaakt met de stichting
dierenhulp dierenambulance Tiel.

6.5 Dierziekten
Vanuit de Europese Unie zijn richtlijnen opgesteld voor de bestrijding van dierziekten.
Maatregelen hiervoor zijn opgenomen in nationale wetgeving. In Nederland is dat de
Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Ervaringen met uitbraken van dierziekten in de
afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat er vanuit het ministerie een aantal
crisishandboeken is gemaakt. Hierin is vastgesteld hoe de rijksoverheid handelt in geval van
een uitbraak van dierziekten.
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7. Gesubsidieerde en uitvoerende organisaties met betrekking tot dierenwelzijn
in Tiel
In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen over de organisaties die, in het kader van het
dierenwelzijn, subsidie (of een vergoeding voor geleverde (wettelijke) taken) ontvangen van de
gemeente Tiel en hoeveel budget er beschikbaar is voor subsidie en uitvoering van de
wettelijke taak “opvang zwerfdieren”.

7.1 Dierenasiel Tiel
In 2016 werden 223 dakloze katten en honden binnen Tiel in het dierenasiel opgevangen
(tussen 600 en 700 t.b.v. de regio). Het betreft zwerfdieren, dieren die zijn achtergelaten of
dieren waar mensen afstand van hebben gedaan omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen
om wat voor reden dan ook. Stichting Dierenasiel Tiel bestaat al sinds 1960. Naast een aantal
vaste medewerkers draait de stichting ook en vooral op zeer gemotiveerde vrijwilligers. De
medewerkers beschikken over een opleiding Dierenverzorging en ook para veterinaire kennis is
aanwezig. Daarnaast worden er een behoorlijk aantal mensen ingezet vanuit dagbesteding en
re-integratie trajecten en zijn een aantal mensen van ’s Heerenlo actief. Ook worden stagiaires
vanuit het onderwijs ingezet.

Tussen de gemeente Tiel en de stichting dierenasiel is een overeenkomst afgesloten om de
opvang van honden en katten te regelen.
Grotendeels gaat het om zwerfdieren die na een melding opgehaald worden door de
dierenambulance en naar het asiel worden gebracht. Hier krijgen de dieren onderdak, voeding
en is er uiteraard ook aandacht voor de medische verzorging. Alle honden en katten worden bij
binnenkomst onderzocht, ingeënt, ontwormd en ontvlooid. Het asiel is verplicht de gevonden
dieren twee weken in opvang te houden, zodat de eventuele eigenaar de gelegenheid heeft zijn
huisdier op te halen. Als het dier niet wordt opgehaald, zal het asiel zich inspannen dat
huisdieren geen zwerfdieren worden. Daar ligt de maatschappelijke relevantie voor het asiel en
voor de gemeenten: dieren van de straat in verband met veiligheid en volksgezondheid, goede
opvang en herplaatsing van huis- en zwerfdieren, betaalbare dierenartsen en educatie. Het
asiel werkt nauw samen met de Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel e.o. Samenwerking
met de dierenbescherming vindt (helaas) niet (meer) plaats.
De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van vervoer en opvang, welke voor het asiel
voortvloeien uit het ten uitvoer brengen van de wettelijke verplichtingen van de gemeente, die
gedelegeerd zijn aan het asiel.
In de overeenkomst is overeengekomen dat per dier een bedrag van € 207 (prijspeil 2016) per
jaar aan het asiel wordt betaald. De opvang van honden en katten als gevolg van
huisuitzettingen wordt per gebeurtenis verrekend (max. 13 weken, €8,50 per dag voor de
opvang van een hond en € 7 voor een kat). M.b.t. huisontruimingen is een bewaartermijn van
maximaal 13 weken van toepassing.

Definitieve versie

18 mei 2017

28

Beleid dierenwelzijn gemeente Tiel
Aanbeveling
Aanbevolen wordt de overeenkomst met het dierenasiel te continueren.

7.2 Stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel e.o.
Tussen de gemeente Tiel en de stichting Dierenhulp Dierenambulance is een overeenkomst
afgesloten om de opvang en het vervoer van gevonden of vermiste zwerfdieren te regelen.
Grotendeels gaat het om zwerfdieren die na een melding opgehaald worden door de
dierenambulance en naar het asiel en/of dierenarts worden gebracht. Ook wordt zorggedragen
voor het ophalen van dood aangetroffen zwerfhonden en zwerfkatten.

In 2016 zijn er door de Dierenambulance in de gemeente Tiel 90 honden vervoerd, 263 katten,
22 volière vogels, 67 konijnen, 19 knaagdieren, 5 hoefdieren, 4 pluimvee, 186 (water/roof)
vogels, 28 zoogdieren uit de natuur waaronder egels en 44 andere dieren.
Voor de uitgevoerde werkzaamheden ontvangt de stichting Dierenhulp Dierenambulance Tiel
e.o. jaarlijks een vergoeding van de gemeente Tiel (conform contract). Per rit wordt een bedrag
vergoed van € 31 (2016) en € 34 met ingang van 1-1-2017. Hierbij geldt een maximum van
1000 ritten per kalender jaar.
Aanbeveling:
Aanbevolen wordt het contract te continueren.

7.3 Stichting dierenpark Tiel (Hertenkamp)
Kinderboerderijen hebben een belangrijke recreatieve, educatieve en sociale functie binnen een
gemeenschap. Steeds meer kinderen raken onbekend met de functie en het gedrag van
landbouwdieren. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verstedelijking van Nederland en de
lager wordende toegankelijkheid van boerenbedrijven (wat dan weer een gevolg is van
verscherpte regelgeving). Kinderen kunnen op de kinderboerderij al spelend de eigen aard van
het dier ontdekken en leren om het dier naar zijn aard te behandelen. Het opbouwen van een
goede relatie tussen mensen (kinderen) en dieren is van groot belang, omdat deze kinderen
allemaal potentiële houders van dieren zijn. Het leren van respectvol omgaan met dieren
betekent minder dierenleed in de toekomst. Geboorte en dood van de dieren en de relatie
tussen mens en dier zijn belangrijke educatie onderwerpen. Op een kinderboerderij is men ook
bezig met sociale integratie en milieu. De dieren zijn hierbij het middel.
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De stichting Dierenpark Tiel is verantwoordelijk voor het hertenkamp Tiel aan de Nieuwe
Tielseweg en ontvangt vanuit de gemeente een jaarlijkse subsidie van € 14.140
Bij het hertenkamp zijn mensen met een verstandelijke beperking van s’Heerenlo actief. Het
hertenkamp ontvangt jaarlijks veel bezoekers (o.a. schoolklassen) en voldoet hiermee aan een
belangrijke maatschappelijke functie.
Recent heeft de stichting dierenpark aangegeven financieel moeilijk te kunnen rondkomen en
heeft o.a. ingesproken bij de Raad. Voor 2017 wordt een extra bedrag toegezegd van € 1700.
V.w.b. de structurele verhoging van de subsidie wordt een voorstel opgenomen in de
perspectievennota. Daarnaast is in 2017 een eenmalige subsidie verleend van € 14.783.
Aanbeveling:
Aanbevolen wordt de subsidiëring te verhogen met € 1700 (voorstel perspectievennota 2017).

7.4

Overzicht subsidies c.q. vergoedingen-

Organisatie
Stichting Dierenasiel

Stichting Dierenhulp
Dierenambulance Tiel
Stichting Dierenpark Tiel
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Afspraak
€ 206 per dier per jaar
(prijspeil 2016) met een
maximum van 307 dieren.
M.b.t. huisuitzettingen per
dier (€ 8,50 pd, maximaal 13
weken)
€ 34 (2017) per rit met max.
van 1000 ritten
Voorstel verhoging subsidie
met € 1700 in
perspectievennota

18 mei 2017

Jaarkosten
2015: 42.082 (205 dieren)
2016: 46.051 (223 dieren)

Max. 34.000
14.140
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8. Overzicht aanbevelingen
De volgende aanbevelingen zijn in deze nota opgenomen:
1. Op de gemeentelijke website Tiel wordt informatie c.q. voorlichting gegeven over:











het belang van chippen van katten en publicatie ‘chipacties’
stimuleren dat katten zoveel mogelijk gesteriliseerd worden
gemeentelijk hondenbeleid
consequenties aanschaf hond of kat (met name kosten en verplichtingen)
volgen van gedragscursussen b.v. honden
wat eigenaren moeten doen wanneer hun dier vermist is.
preventieadviezen m.b.t. overlast knaagdieren
Actieve bestrijding van schadelijke dieren in het kader gezondheid of veiligheid mens en
dier
bekendheid geven aan het bestaan van minima-klinieken en het huisdierziekenfonds
het niet voederen van (water)vogels

2. Bij vervanging van straatkolken worden diervriendelijke modellen toegepast op die plaatsen
waar dat nuttig is
3. De gemeente houdt zoveel als mogelijk rekening met het inplannen van
baggerwerkzaamheden in de maanden september of oktober
4. M.b.t. huiselijk geweld het verbinden en monitoren van betrokken organisaties zoals
dierenasiel, dierenambulance en veilig thuis. De gemeente brengt deze materie onder de
aandacht van werkers in de praktijk via het veiligheidshuis en veilig thuis
6. De overeenkomst met het dierenasiel te continueren
7. De overeenkomst met de Stichting Dierenhulp Dieren ambulance Tiel te continueren
8. De subsidiëring stichting Dierenpark Tiel te verhogen met € 1700 (voorstel
perspectievennota 2017).

Definitieve versie

18 mei 2017

31

Beleid dierenwelzijn gemeente Tiel

9. Bronnen:





Nota dierenwelzijn gemeente Harderwijk
Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid (2014) van de dierenbescherming
Relevante wetgeving
Hondenbeleid Tiel
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Bijlage 1. Relevante wetgeving (Nog aanpassen nav nieuwe Wnb)
In deze bijlage wordt een algemeen overzicht gegeven van de wetgeving die van toepassing is op
dieren. Ook wordt er kort ingegaan op gemeentelijke vergunningen, die bijvoorbeeld gaan over
veehouderij, evenementen met dieren of schuilstallen. Veel Nederlandse wetgeving komt voort uit
Europese wetgeving en is hier een implementatie van.

2.1

Wet dieren

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. De Wet dieren is een kaderwet. Dit betekent
dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei
deelonderwerpen (bijvoorbeeld regels ten aanzien van houden en doden van dieren) te regelen via
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. De Wet dieren is de
belangrijkste wet met betrekking tot gehouden dieren (onder ander landbouwhuisdieren en
gezelschapsdieren) en bundelt alle regels ten aanzien van deze dieren in één wet. De volgende
bestaande wetten gaan op in de Wet dieren en komen fasegewijs (deels) te vervallen:
 Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd)
 Diergeneesmiddelenwet
 Wet op de dierenbescherming (inclusief Waak- en heemhondenbesluit)
 Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990
 Kaderwet diervoeders
 Landbouwkwaliteitswet
De belangrijkste regels op het gebied van dierenwelzijn zijn opgenomen in drie AMvB's. Het betreft
het Besluit houders van dieren, het Besluit gezelschapsdieren (vervangt het Honden- en kattenbesluit
1999) en het Besluit diergeneeskundigen. In het Besluit houders van dieren zijn algemene regels
opgenomen voor het houden van dieren, het doden van dieren en evenementen met dieren. Ook
bevat het besluit aanvullende regels over dierenmishandeling en specifieke regels voor het houden
van bepaalde diersoorten (runderen, varkens, kippen).
De Wet dieren bevat enkele noviteiten. Zo is voor het eerst de erkenning van de intrinsieke waarde
(eigen waarde) van het dier expliciet als uitgangspunt vastgelegd (artikel 1.3). Ook het verplicht
chippen van honden is geregeld in de Wet dieren.
Positieflijst
Een andere belangrijke vernieuwing is de komst van de zogeheten 'positieflijst' voor zoogdieren. Dit is
een limitatieve lijst van zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. Het bezit van andere
zoogdiersoorten, die niet op de lijst staan, wordt daarmee verboden. Er zal een overgangsregeling
komen, zodat de huidige eigenaar van een zoogdier, dat niet op de positieflijst staat, het dier mag
houden tot het overlijdt. Op termijn komen er ook positieflijsten voor vogels, reptielen en amfibieën en
vissen.

2.3

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de wet Natuurbescherming van kracht. In deze wet zijn de Flora- en faunawet,
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet samengevoegd. De drie wetten komen te vervallen.
Met de wet is het grootste deel van de verantwoordelijkheden bij de provincies komen te liggen. Dat
betekent dat de provincies zorg dragen voor de vergunningen en ontheffingen. Slechts één wet en
minder regels maken de wet overzichtelijker. De nieuwe wet behandelt onder andere
gebiedsbescherming en soortenbescherming.
Gebiedsbescherming
Artikelen 2.1 tot en met 2.12 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van Natura
2000-gebieden (Vogel- en Habitatrichtlijngebieden). Voor Natura 2000-gebieden zijn
instandhoudingsdoelen opgesteld voor habitats, soorten, broedvogels en / of niet-broedvogels. In
artikel 2.7 verplicht de Wet natuurbescherming om vooraf te beoordelen of ingrepen / activiteiten in of
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in de nabijheid van Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten kunnen hebben op de voor
deze gebieden aangewezen instandhoudingsdoelen. Mocht sprake zijn van (significant) negatieve
effecten dan kan het aanvragen van vergunning bij bevoegd gezag (provincie Gelderland) aan de
orde zijn. Dit artikel van de wet voorziet ook in de mogelijkheid om een beheerplan in een ander plan
of programma op te nemen bijvoorbeeld wanneer binnen een provincie meerdere Natura 2000gebieden liggen. Er kan dan één plan worden gemaakt voor verschillende Natura 2000-gebieden.
Soortenbescherming
Artikelen 3.1 tot en met 3.11 van de Wet natuurbescherming regelen de bescherming van soorten. In
de praktijk is de bescherming opgedeeld in vijf categorieën met soorten:






Vogels met jaarrond beschermde nesten;
Overige vogels;
Soorten van de Habitatrichtlijn (bijlage IV) en de Verdragen van Bern (bijlage II) en Bonn
(bijlage I);
Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn en waarvoor provinciaal geen
vrijstelling geldt;
Overige soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, maar waarvoor wel een vrijstelling
geldt.

Voor vogels geldt dat er twee categorieën zijn: de vogels met jaarrond beschermde nesten (o.a.
Huismus, Gierzwaluw en Buizerd) en de overige broedvogels. Vogels met jaarrond beschermde
nesten hebben een strikte beschermingsstatus binnen de Wet natuurbescherming. Van overige
broedvogels zijn hun nesten alleen tijdens het broedseizoen beschermd (periode van nestbouw, eileg,
broeden en voeren van de jongen op het nest).
Voor soorten van de Habitatrichtlijn en de Verdragen van Bern en Bonn zijn in artikel 3.5 verboden
vastgelegd (o.a. verboden om dieren te doden en voortplantings- of rustplaatsen te vernielen) en geldt
een strikte beschermingsstatus. Soorten die op nationaal niveau beschermd zijn, kunnen ingedeeld
worden in twee categorieën. Provincie Gelderland mag besluiten om bepaalde soorten vrij te stellen
van bescherming in het kader van ruimtelijke ingrepen, beheer en onderhoud. In de provincie
Gelderland geldt – onder andere voor ruimtelijke ontwikkelingen – een vrijstelling voor een selectie
van zoogdieren en amfibieën (o.a. Egel, Konijn, Ree, Vos, Meerkikker, Gewone pad). Voor de overige
soorten gelden vergelijkbare geboden (zie artikel 3.10) als voor soorten van de Habitatrichtlijn en de
Verdragen van Bern en Bonn en geldt eveneens een strikte beschermingsstatus.
Voor het overtreden van verbodsartikelen bij ruimtelijke ingrepen is het noodzakelijk om ontheffing
aan te vragen bij bevoegd gezag (veelal de provincie Gelderland). Voor het verkrijgen van een
ontheffing dient een uitgebreide rapportage opgesteld te worden waarin o.a. wordt aangegeven hoe
gezorgd wordt dat schade tot een minimum beperkt blijft en / of compenserende maatregelen aan de
orde zijn.
In paragraaf 3.7 van het hoofdstuk soortenbescherming is bepaald dat verplichting tot melding en de
verbodsartikelen 3.1, 3.2 zesde lid, 3.5, 3.6 tweede lid of 3.10 niet van toepassing zijn op handelingen
die beschreven en aantoonbaar opgesteld zijn in een goedgekeurde gedragscode. Daarmee is het in
specifieke gevallen niet meer nodig om ontheffingen aan te vragen.

2.5

Wet op de dierproeven

Dierproeven zijn in principe verboden. Om dierproven te mogen uitvoeren heeft een instelling
(bijvoorbeeld universiteit of farmaceutisch bedrijf) een instellingsvergunning van het ministerie van
Economische Zaken nodig en de onderzoekers een projectvergunning van de Centrale Commissie
Dierproeven (CCD). Aan welke eisen en voorwaarden de instellingen en onderzoekers nog meer
moeten voldoen, staat beschreven in de Wet op de dierproeven (Wod) en in het Dierproevenbesluit.
De Wod bestaat sinds 1977 en is in 1996 gewijzigd. Een grote herziening, volgend uit een nieuwe
Europese dierproevenrichtlijn, is in 2014 doorgevoerd.
In de Wod is ook vastgelegd voor welke doeleinden dierproeven wel of niet gedaan mogen worden.
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2.6

Gemeentelijke vergunningen

De gemeente is verantwoordelijk voor een groot aantal onderwerpen, inclusief het afgeven van
vergunningen die daarmee samenhangen. Een aantal daarvan zijn direct relevant voor onderwerpen
in deze nota. Bijvoorbeeld in relatie tot de vestiging en uitbreiding van veehouderijbedrijven,
schuilstallen en evenementen met dieren. Hier worden kort enkele van de belangrijkste regelingen
beschreven.
De Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) regelt de inrichting van het land. Zowel de Rijksoverheid,
provincies als gemeenten dienen hierover beleid op te stellen in een structuurvisie en verordening
ruimte, die betrekking heeft op hun eigen grondgebied. De verdere uitvoering van deze visie geschiedt
via bestemmingsplannen. Daarin staat concreet beschreven welke doeleinden zijn toegewezen aan
de verschillende gebieden en wijken (bijvoorbeeld 'recreatie', 'landbouw' of 'wonen') en wat daar onder
welke voorwaarden mag gebeuren. Bijvoorbeeld in hoeverre uitbreiding van een veehouderijbedrijf is
toegestaan (aantal dieren of anderszins). Dit kan ook relevant zijn voor het al dan niet mogen plaatsen
van een schuilstal (lees: een bouwwerk) in het buitengebied.
Een variant op het bestemmingsplan is de 'beheersverordening', voor gebieden waar geen ruimtelijke
ontwikkelingen worden voorzien. Dan wordt de bestaande situatie vastgelegd.
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit 2010 regelt de omgevingsvergunning. Dit is
een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, natuur en milieu. Deze kan
bijvoorbeeld relevant zijn bij de bouw of uitbreiding van een dierenasiel. De omgevingsvergunning kan
voorwaarden bevatten die voortvloeien uit een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) van de
Provincie Gelderland op grond van de wet Natuurbescherming.
Op grond van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op
'openbare samenkomsten en vermakelijkheden'. Dit raakt aan aspecten van openbare orde en
veiligheid, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is
Op grond van het evenementenbeleid kan de gemeente bij de beoordeling en de verlening van de
evenementenvergunning ook voorwaarden en beperkingen stellen aan voorgenomen evenementen
met dieren, zoals circussen met wilde dieren. Dit is in Tiel niet aan de orde. De bepalingen in de wet
Dieren zijn van toepassing.
Welk beleid is in Tiel vastgesteld m.b.t. dieren?
Naast de wettelijke bepalingen is in Tiel hondenbeleid opgesteld (zie hoofdstuk 3.3 en is geen
intensieve veehouderij toegestaan. In het ruimtelijk domein vindt er flora en faunaonderzoek plaats bij
ruimtelijke ingrepen en wordt er ruimte gereserveerd voor natuurgebieden en
natuurbeschermingszones
Binnen de APV Tiel zijn alleen een aantal bepalingen opgenomen m.b.t. loslopende honden (2:57),
verontreiniging door honden (2:58), gevaarlijke honden (2:59) en loslopend vee (2:62)
Artikel 2:57 Loslopende honden
1.
Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide
of jongeren ontmoetingsplek of op een andere door het college aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of
c. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of
houder duidelijk doet kennen.
2.
Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
3.
De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1.
Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van
die hond onmiddellijk worden verwijderd.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.
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3.
4.
5.

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
De eigenaar of houder van een hond is verplicht, indien hij zich met een hond op een openbare plaats bevindt, een
opruimmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen.
De eigenaar of houder van een hond is verplicht dit opruimmiddel op eerste vordering te laten zien aan de
toezichthoudende ambtenaar. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1.
Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de eigenaar of houder van
die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een
openbare plaats of op het terrein van een ander.
2.
Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden met een lijn met een
lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3.
Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden van een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van
de mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van
de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te
zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een
microchip die met een chipreader afleesbaar is.
Artikel 2:62 Loslopend vee
De rechthebbende op herkauwende en eenhoevige dieren of varkens (vee) die zich bevinden in een weiland of op een terrein
dat niet van de weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen
getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.

Definitieve versie

18 mei 2017

36

Beleid dierenwelzijn gemeente Tiel
Bijlage 2

Wij,
 Waterschap Rivierenland
 Gemeenten Tiel, Neder-Betuwe, Buren, Neerijnen, Geldermalsen, Culemborg en Lingewaal.
 Imkerverenigingen West Betuwe en Eck en Wiel en omstreken
 Stichting Landschapsbeheer Gelderland
 Regio Rivierenland
Doel van de Intentieverklaring
De Intentieverklaring heeft als eerste doel regionale bewustwording van biodiversiteit te stimuleren
en het belang van bestuivers en bijen in het bijzonder voor onze voedselproductie onder de aandacht
brengen. Als tweede doel streeft de Intentieverklaring naar het verbeteren van een duurzame
leefomgeving voor bijen (honing- en wilde bijen) en andere bestuivers. Op die manier borgen we de
biodiversiteit én de productie van ons voedsel. Om beide doelen te bereiken, ondernemen de
partners een aantal activiteiten en maatregelen die verder worden uitgewerkt in een Bee Deal.
Resultaten
Met de projecten willen we de volgende resultaten behalen:
 Voedselaanbod verbeteren door het oppervlak en verscheidenheid aan drachtplanten in
openbare en particuliere terreinen te vergroten.
 Nestelgelegenheid van bijen verbeteren op en in de bodem, in hout en stengels en overige
materialen op openbare en particuliere terreinen.
 Biodiversiteits-bewustzijn stimuleren door alle scholen in de Betuwe uit te dagen met het thema
biodiversiteit aan de slag te gaan.
 Biodiversiteits-bewustzijn stimuleren onder bewoners door middel van voorlichting en bewoners
stimuleren hun omgeving bij-vriendelijker in te richten.
 Bovenstaande doelen verder uitwerken in een Bee Deal, waaraan zoveel mogelijk publieke en
particuliere partijen in de voedsel, water en overheidsketen uit de Betuwe deelnemen.
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Partijen:

Herman Gerritsen
Wethouder Neder-Betuwe

Teus Kool
Wethouder Neerijnen

Griedo Bel
Wethouder Lingewaal

Marcel Melissen
Wethouder Tiel

Henk de Ronde
Wethouder Buren

Ronald van Meygaarden
Wethouder Geldermalsen

Joost Reus
Wethouder Culemborg

Mathieu Gremmen
Heemraad Waterschap Rivierenland

Regio Rivierenland
?

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Directeur Arjan Vriend

Imkervereniging West Betuwe
Jacqueline van Rooij

Imkervereniging Eck en Wiel e.om.
Marien de Haan

Plaats: Tiel

Datum: 31 maart 2017.
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