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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
de Nota Dierenwelzijn Velsen vast te stellen
Samenvatting

Op 21 april 2012 heeft u de eerste kadernota Dierenwelzijn 2012-2016 vastgesteld. Deze periode
is ten einde en er is een nieuwe nota “Nota Dierenwelzijn Velsen” opgesteld. In de afgelopen
periode zijn er dienstverleningsovereenkomsten met de professionele organisaties gesloten. Er is
een grote stap gezet in de goede samenwerking voor het welzijn van dieren in de gemeente
Velsen. Deze samenwerking verdient voortgezet te worden. In de nota wordt ook verwoord de
noodzaak van educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk
geweld.
Inleiding

Aanleiding nieuwe nota
Voor de periode 2012-2016 was een Nota Dierenwelzijn opgesteld. De nota is het beleidskader
voor de zorg van (alle) huisdieren en in het wild levende dieren. Deze termijn is voorbij en er is nu
een nieuwe Nota Dierenwelzijn Velsen opgesteld. In het collegebericht, week 50, is in het kader
van de actieve informatievoorziening aan u bericht dat de Nota Dierenwelzijn in het voorjaar wordt
aangeboden. Het doel en effect van de nota is dan ook om de samenwerking met de
dierenwelzijnsorganisaties te behouden en een goed leefklimaat voor mens en dier voor nu en in
de toekomst te bewerkstelligen. In de periode 2012-2016 zijn er dienstverlenings-overeenkomsten
gesloten met de professionele dierenorganisaties. Zij verzorgen voor de gemeente het vervoer en
de opvang. De afspraken die met elkaar zijn gemaakt worden in de komende jaren voortgezet. Een
grote stap is gezet in de goede samenwerking met de interne en externe partners voor het welzijn
van dieren in de gemeente Velsen. De behaalde resultaten hiervan dienen dan ook geborgd te
blijven voor de komende jaren. De financiën voor dierenwelzijn is opgenomen in de begroting.
Wettelijke en morele verplichtingen
De gemeente heeft zowel wettelijke als morele verplichtingen jegens dieren. De wettelijke taken
zijn o.a. het vervoeren en opvangen van dakloze (huis)dieren (zwerfdieren) en het opruimen van
kadavers. Het dierenwelzijnsbeleid omvat een breed scala aan onderwerpen, van het
diervriendelijk bestrijden en voorkomen van dierplagen tot het signaleren van verwaarlozing en
mishandelingen.
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Beoogd doel en effect van het besluit

Een goed woon- en leefklimaat voor mens en dier. Duidelijkheid blijven geven aan de organisaties,
die afhankelijk zijn van de vergoedingen voor de uitvoering van de gemeentelijke taken.
Argumenten

Gemeentelijke taken overgedragen
Het is van belang de Nota Dierenwelzijn Velsen voort te zetten. De gemeentelijke taken (onder
andere opvang en verzorging van dieren) worden uitgevoerd door derden. De afspraken die in een
dienstverleningsovereenkomst gemaakt zijn met diverse professionele dierenorganisaties lopen
naar tevredenheid. Het is van belang dat deze blijvend worden uitgevoerd. De gemeente heeft
geen eigen opvang- en verzorgingsmogelijkheden. De boodschap die blijvend uitgedragen dient te
worden is dat de gemeente verantwoordelijkheid is voor het welzijn van de dieren. De (wettelijke)
taken dienen serieus en goed uitgevoerd te worden.
Nieuwe wet Natuurbescherming
De nieuwe Wet Natuurbescherming (waar voorheen de Boswet, Flora- en Faunawet en
Natuurbeschermingswet) is in januari 2017 in werking getreden. Deze wet moet zorgen voor een
breed draagvlak voor natuur in Nederland. Het dient voor een goede bescherming van biodiversiteit
en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen. Tevens is de wet van toepassing op bouw- en
bestemmingsplannen (Omgevingswet). De gemeente is verantwoordelijk voor het toetsen op deze
wet van ruimtelijke ingrepen en werkzaamheden in de openbare ruimte als onderdeel van de
ruimtelijke onderbouwing. De ingreep wordt beoordeeld op nadelige gevolgen van de flora en
fauna.
Nieuwe onderwerpen
In de nieuwe nota zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd, o.a. bijen, botulisme, voeren van
eenden/vogels en vismigratie. In oktober 2016 is het Convenant Bijvriendelijk handelen opgesteld
en wordt in de komende jaren ook uitgevoerd, met o.a. planten van bloeiende soorten in de vorm
van een bijenlint. Er wordt meer aandacht besteed aan educatie betreffende voeren van vogels etc.
met medewerking van de Kinderboerderij en het Pieter Vermeulen Museum.
Geen periode gekoppeld aan nota
Mede door bovenstaande argumenten worden er in de toekomst geen grote wijzigingen meer
verwacht. Er wordt dan ook geen einddatum of beleidsperiode voor 4 jaar aan de nota gekoppeld.
De nota kan worden aangehaald “Nota Dierenwelzijn Velsen”. Indien nodig kan er besloten worden
om eventuele wijzigingen via een aanvulling aan te brengen of besloten worden om de nota te
herschrijven.
Alternatieven

Niet verlengen van de nota
Een alternatief zou kunnen zijn om de nota niet te verlengen. Met de professionele partners zijn
afzonderlijk dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de opvang en verzorging van de
dieren. De resultaten die hieruit voortvloeien worden elk jaar met elkaar geëvalueerd. De financiën
worden verantwoord in de begroting.
Wetten
In de nota staan wettelijke bepalingen, onder andere Wet Dieren, Besluit houders van Dieren, Wet
Natuurbescherming (onderdeel van de Omgevingswet), Gedragscode Flora- en Faunawet, Natura2000, benoemd. De gemeente dient zich te houden aan deze regels en worden dus ook zodanig
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nagekomen. De Landelijke Inspectie Dienst wordt altijd ingeschakeld als er dierenmishandeling
wordt waargenomen. Dit kan gemeld worden bij “144 Red een Dier”.
Bovengenoemde alternatieven kunnen geheel zelfstandig uitgevoerd worden. Een nota
dierenwelzijn zou dan ook niet vernieuwd behoeven te worden.
In 2011 was een start gemaakt voor het opzetten van de eerste Nota Dierenwelzijn 20120-2016,
mede omdat toen was gesteld dat de belangrijkste taak was het verplicht opvangen en verzorgen
van de zwerfdieren in de gemeente Velsen. Voor 2011 was dit niet goed geregeld met de
betreffende organisaties en ontvingen verschillende bedragen in de vorm van subsidies. Zoals
eerder vermeld zijn er in de periode 2012-2016 dienstverleningsovereenkomsten gesloten met de
organisaties. De zwerfdieren worden nu adequaat verzorgd en opgevangen. Hiermede wordt aan
de wettelijke en morele verplichtingen voldaan. Ook op de andere beleidsvelden onder andere van
groenvoorziening en onderhoud Kinderboerderij wordt aan de wettelijke eisen voldaan.
Risico’s

Het is de wettelijke plicht om in de opvang en verzorging voor de dieren te voorzien. Indien de
overeenkomsten niet meer worden aangegaan, dan kan de opvang en verzorging niet meer
worden gegarandeerd. De gemeente is niet geëquipeerd om de dieren op te vangen en te
verzorgen.
Programma

Programma 10, taakveld 1.2 (Veilige leef- en woonomgeving).
Kader

Wet Dieren
Besluit houders van Dieren
Wet Natuurbescherming (Gedragscode Flora- en Faunawet)
Natura-2000
Algemene Plaatselijke Verordening
Burgerlijk wetboek
Algemene Wet Bestuursrecht
Landschapsbeleidsplan Velsen
Inspraak, participatie etc.

De organisaties en afdelingen zijn betrokken geweest bij het opstellen van de nota 2017.
Financiële consequenties

In de begroting is een bedrag opgenomen voor Dierenbescherming Algemeen, ondergebracht in
Programma 10, taakveld 1.2 (Veilige- leef en woonomgeving). De vergoedingen vanuit de
gemeente dienen kostendekkend te zijn om het voortbestaan van kwalitatief goede
dierenopvangcentra (in de regio) te garanderen. De financiële consequenties kunnen zijn dat de
kosten per jaar (gering) stijgen of dalen. Het is een “open-einde financiering” die wordt gehanteerd
om kostendekkend te kunnen werken.
Uitvoering van besluit

In de sessie van 12 april 2017 wordt de nota besproken. Na goedkeuring kan vaststelling van de
Nota Dierenwelzijn Velsen in de raad van 11 mei 2017 plaatsvinden.
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Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Nota Dierenwelzijn Velsen
Bijlagen – bijgevoegd als achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

