Tussenevaluatie 2015 van de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016
Kadernota
Dierenwelzijn
Wettelijke kaders

Aanbeveling/standpunt/
actie/uitvoering
Aanbeveling:
Overwegen over te gaan naar een
beleid waarbij de gemeente een reële
bijdrage betaalt voor de opvang van
zwerfdieren (en afgestane dieren).
Hiervoor overeenkomsten aangegaan
met de uitvoerende instanties

Resultaten 2012-2015
In 2013 zijn overeenkomsten
afgesloten met onderstaande instanties:
-Dierenbescherming Noord
Holland Noord (Kerbert dierentehuis en
Knaagdierencentrum), vergoeding per
zwerfdier
-Dierenambulance Velsen, vergoeding
per rit
-Dierenambulance Kennemerland,
vergoeding per rit
-Eerste Hulp bij Zeezoogdieren,
vergoeding per gereden kilometer
-Hengelsportvereniging Velsen, betalen
aan gemeente visrecht.
In de begroting worden de bedragen
verantwoord.
Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in
werking getreden. De hierna genoemde,
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
dierengeneeskunde 1990
 Kaderwet diervoeders
 Landbouwkwaliteitswet.
De Wet dieren bevat ook enkele
noviteiten:
1. de erkenning van de intrinsieke
waarde van het dier expliciet als
uitgangspunt vastgelegd.
2. Het verplicht chippen van honden.

Paarden

Standpunt/actie:
Toezichthouders worden geïnformeerd
over de voor paarden en andere
weidedieren noodzakelijke
omstandigheden, zodat zij eventuele
misstanden kunnen signaleren en
doorgeven aan de dierenbescherming.
De verplichting tot het dragen van een
“poepzak” kan uit de APV worden
gehaald na bespreking van het
evaluatierapport welke nog aan de raad
wordt aangeboden

Team Toezicht en Handhaving is
geïnformeerd en melden misstanden bij
de Dierenpolitie of Dierenambulances
en
het dragen van de “poepzak” is
verwijderd uit de APV (behandeld in de
raad 17 oktober 2013).
Sinds 2010 is een convenant met de
maneges afgesloten. Het Team
Toezicht en Handhaving reageert op
klachten en de poepzuiger wordt
incidenteel ingezet om de
paardenvijgen op te ruimen.
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Kadernota
Dierenwelzijn
Katten

Aanbeveling/standpunt/
actie/uitvoering
Uitvoering:
De noodzaak om iets te (laten) doen
aan het kattenprobleem in het
havengebied en het te onderzoeken
met behulp van de Dierenbescherming
met de TNR-methode (vangen,
castreren, terugzetten).

Meeuwen,
ganzen, duiven

Actie:
Informatie verstrekken over het
voorkómen van vogeloverlast.

Verwaarlozing
en/of
mishandeling van
dieren

Actie:
Op de website van de gemeente
specifiek aandacht aan het
meldnummer 144 besteden en de
burgers hierop attenderen. De
medewerkers van de gemeente moeten
de politie attent maken op
dierenmishandeling en -verwaarlozing.
Standpunt/actie:
 behoefte aan
schuilgelegenheden
inventariseren
 randvoorwaarden vastleggen
 eigenaren informeren

Weidegang en
schuilgelegenheden

Kinderboerderij

Actie:
Kinderboerderij Velserbeek toetsen aan
eisen SBKN, versie 2011.
SBKN = Stichting Kinderboerderijen
Nederland
RI&E = Risico Inventarisatie en
Evaluatie

Visserij en
hengelsport

Standpunt:
Diervriendelijk(er) vissen en duurzamer

Resultaten 2012-2015
In 2013 is er overleg gevoerd met de
Stichting Katten Havengebied over de
methode TNR.
In 2014 is er wederom contact geweest
met de stichting, maar heeft nog niet tot
resultaten mogen leiden.
De stichting is een particulier initiatief en
heeft momenteel geen prioriteit binnen
het Dierenwelzijn.
In 2014 is in de huis aan huisbladen
publieksinformatie gegeven over het
niet voeren van vogels.
Een folder “Stop voeren van vogels” is
voorbereid en gaat verspreid worden via
de media (item wordt verder uitgelegd in
deze rapportage op blz. 4).
Gesprekken hebben plaatsgevonden
met personen die vogels voeren. Er is
overleg met woningbouwcorporaties om
te bezien hoe gezamenlijk kan worden
opgetrokken in het voorkomen van
vogeloverlast.
Tijdens de overleggen met de wijkteams
wordt dit thema ook besproken.
Op de website van Velsen wordt
Dierenwelzijn benoemd.
(kopje: Bestuur en
organisatie/Beleid/Dierenwelzijn)

In het kader van het
Landschapsbeleidsplan zijn er
gesprekken gevoerd met
Gebiedsontwikkeling. De eigenaren van
paardenhouderijen worden hiervan op
de hoogte gesteld. Tevens wordt nog
bezien of er behoefte bestaat aan
schuilgelegenheden.
In 2012 is er overleg geweest met
afdeling Openbare Werken om de eisen
te toetsen aan SBKN, o.a. inzet
personeel, aanpassing leefomgeving
dieren.
In 2013 heeft er een RI&E-onderzoek
plaatsgevonden en is goedgekeurd.
In 2014 zijn er 36.200 bezoekers
geweest.
De kinderboerderij heeft ook
stageplaatsen waar veelvuldig gebruik
van wordt gemaakt.
Er zijn 10 vrijwilligers aanwezig die in
dag(delen) aanwezig zijn.
Met de Hengelsportvereniging Velsen
(HSV) is er jaarlijks overleg waarin
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Kadernota
Dierenwelzijn

Evenementen met
dieren

Circussen

Aanbeveling/standpunt/
actie/uitvoering
vormen van visserij bespreekbaar
maken en houden.
Standpunt:
Velsen is in principe tegenstander van
evenementen waarbij levende dieren
worden ingezet, tenzij het welzijn van
de dieren gewaarborgd is.
Toetsingskader hierbij zijn de
Dierenwet en het gezond verstand.
Beleid:
Velsen spreekt zich principieel uit tegen
het gebruik van wilde dieren in een
circus en zal hiernaar handelen.

Dierplagen en
overlastbestrijding

Beleid:
De gemeente Velsen zal bij dierplagen
bij voorkeur eerst de meest
diervriendelijke alternatieven inzetten
eventueel in overleg met de
Dierenbescherming. Met actoren als
Recreatieschap Spaarnwoude en de
ReinUnie (nu HVC) zal het gesprek
over dit onderwerp worden aangegaan.

Verkeer

Standpunt:
De gemeente Velsen zal bij
vergunningverlening en inrichting van
openbare ruimte en wegen, waar
redelijkerwijs mogelijk, rekening
houden met dierenwelzijnbelangen
zoals het broedseizoen.

Dierenmishandeling als indicator
van huiselijk
geweld

Beleid:
In gevallen van dierenmishandeling zal
dit aan de unit huiselijk geweld van de
politie worden gemeld, als indicator van
mogelijk huiselijk geweld en andere
sociaal-maatschappelijke problemen.
Andersom zal bij zaken van huiselijk
geweld aandacht zijn voor eventuele
huisdieren en zal zonodig de

Resultaten 2012-2015
wordt gesproken over voorkomende
viszaken. Op de website van de HSV
wordt hier aandacht voor gevraagd.
Door afdeling Publiekszaken, bureau
Vergunning & Uitvoering wordt per
aanvraag bekeken of het welzijn van de
dieren gewaarborgd is.
Het beleid wordt tevens getoetst aan
het huidige evenementenbeleid en de
APV.
In 2013 en 2014 zijn er geen aanvragen
van circussen met wilde dieren
geweest. In de gemeente is ook geen
locatie voorhanden om een groot circus
te plaatsen.
Er zijn wel jaarlijks aanvragen voor een
kleinschalige circus (zonder wilde
dieren).
Welzijn van wilde dieren in circussen
wordt aangetast en daarom wordt er
een verbod op het gebruik van deze
dieren ingesteld (september 2015).
HVC verzorgt de plaagdierbestrijding in
Velsen bij woonhuizen. Hieronder vallen
ratten (435 keer) en muizen (77 keer).
De overige plaagdierbestrijding is voor
rekening van particulieren (wespen,
houtworm, mieren, papiervisjes, vlooien,
bedwantsen en kakkerlakken).
HVC werkt met diervriendelijke
bestrijdingsmiddelen (voor zover het
mogelijk is).
Met de Dierenbescherming is er contact
geweest betreffende diervriendelijke
aanpak van overlast vogels.
Afdeling Openbare Werken hanteert
een Gedragscode Flora en Fauna
(2012). Hierin is opgenomen hoe de
gemeente rekening houdt met
dierenwelzijnbelangen, o.a. het
broedseizoen
In 2014 zijn 2 paddenpoelen in de
Biezen aangelegd. Daarnaast zijn
beekoevers verflauwd of is er een
beschoeiing verwijderd langs delen van
de Schipbroekerbeek en de Bosbeek.
De relatiemanager, de wijkteams en de
(dieren)politie hebben aandacht voor
het signaleren van dierenmishandeling.
Bij misstanden wordt dit gemeld bij de
benodigde instanties.
In het district Kennemerland zijn
momenteel 6 dierenagenten werkzaam.
In 2014 zijn er 171 gevallen voor Velsen
gemeld.
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Kadernota
Dierenwelzijn

Dieren bij rampen
en crises

Aanbeveling/standpunt/
actie/uitvoering
dierenbescherming worden
geïnformeerd. De landelijke tendens is
dat er binnen 4 jaar 500
dierpolitieagenten werkzaam zijn. Per
15 november jl. is er een meldnummer
144 Red een Dier geopend.
Actie: Afstemming tussen
crisisorganisatie en dierenambulance.

Educatie en
bewustwording

Actie:
Voorlichtingsacties ontwikkelen

Handhaving

Uitgangspunt:
Ook het dierenwelzijn (signaleren
misstanden) zal onderdeel zijn van de
taak van de toezichthouders, als ogen
en oren van de gemeente. Waar
handhaving door de gemeente niet
mogelijk is, zullen de signalen worden
doorgegeven aan de Inspectie
Dierenbescherming en/of de politie.

Resultaten 2012-2015

In de afgesloten overeenkomsten met
de dierenbeschermingsorganisaties is
de opvang tijdens crises benoemd.
In 2013 is aandacht besteed aan
bewustwording voor het omgaan met
dieren in de huis aan huisbladen.
Met de Dierenambulance Velsen zijn
afspraken gemaakt om de scholen te
bezoeken over hoe om te gaan met
dieren.
Onlangs is er een besluit genomen om
te komen tot een Kust Innovatie- en
Informatiecentrum (KIIC). Bestaande
partijen gaan hier dan voorlichting
geven.
Het signaleren van misstanden is een
constante factor. Het signaleren ervan
wordt meegenomen in de controles van
de handhavers. Zonodig wordt er actie
op ondernomen en de desbetreffende
instanties worden hierover benaderd.

Uitleg behorende bij item meeuwen/ganzen/duiven:
Niet voeren van vogels/overlast van vogels
In 2014 zijn er raadsvragen gesteld door mevrouw E. Zorgdrager (D66Velsen) over voederoverlast in
Velsen. Naar aanleiding van deze vragen zijn er stappen gezet om “niet” voeren van vogels door
inwoners of bezoekers van Velsen onder de aandacht te brengen.
Een folder is opgesteld en wordt verspreid o.a. via website, sociale media, huis aan huis bladen. In de
overleggen met de wijkteams wordt dit item van overlast besproken. Met de woningbouwcorporaties is
contact gezocht om te bezien hoe er gezamenlijk kan worden opgetreden in het bestrijden van deze
overlast. In 2014 zijn er bij de gemeente 6 overlastmeldingen (meeuwen/duiven) binnengekomen.
In 2014 zijn er gesprekken gevoerd met personen die vogels voeren, maar dit heeft nog niet het
beoogde resultaat gehad.
In gemeente Amsterdam wordt in de 1e helft van 2015 een project gedraaid met diervriendelijk verjagen
van meeuwen op de daken van flats. Na de evaluatie wordt bekeken of dit project ook voor Velsen
haalbaar is. In 2015 wordt verder bekeken hoe de overlast verminderd kan worden.
Uitleg behorende bij item uit de Kadernota Dierenwelzijn 2012-2016 (blz. 19):
(Dam)Herten
In de Kadernota Dierenwelzijn wordt gesproken dat damherten in onze regio tegenwoordig ook een
probleem vormen. De damherten komen vanuit de Amsterdamse Waterleidingduinen naar ons gebied
toe.
Tekst uit Fauna en beheerplan Damhert Noord- en Zuid-Holland:
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“De duinen vormen een geschikt leefgebied voor damherten. De aanwezigheid van het hert is in
veel opzichten ook gewenst in het duin. Naast dit leefgebied liggen bebouwde gebieden en
agrarische grond. De schade die op het moment ontstaat wordt nagenoeg volledig veroorzaakt
door de jongere mannelijke damherten. Voedselgebrek is nog niet de oorzaak van het verlaten
van het leefgebied. Jonge mannelijke dieren leven veelal groepsgewijs en hebben een sterke
neiging tot exploratie en verlaten daardoor de duingebieden om veelal na enige tijd weer terug
te keren. Het geformuleerde beheer heeft als uitgangspunt dat schade wordt beperkt door te
verhinderen dat damherten zich buiten het leefgebied bevinden”.
In Velsen is er periodiek overlast van damherten die zich buiten het leefgebied bevinden. Regionaal
wordt gezocht naar mogelijkheden om de ervaren overlast zoveel mogelijk te beperken.
Vervolg Kadernota Dierenwelzijn
De gemeente erkent dierenwelzijn als één van de taken van de gemeente. In de afgelopen jaren is er
goed contact ontstaan tussen de dierenwelzijnsorganisaties en de gemeente. Deze contacten willen we
in de komende jaren ook behouden. Naar aanleiding van de behaalde tussenresultaten is het
voornemen om in 2016 een nieuwe nota Dierenwelzijn op te stellen.
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