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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Nederland is qua inwoneraantal en economische ontwikkeling in de afgelopen decennia fors gegroeid en

de consumptie en bebouwingsdichtheid zijn navenant toegenomen. De keerzijde daarvan is, dat de natuur-

lijke leefomgeving en het natuurlijk gedrag van dieren steeds verder in het gedrang zijn geraakt. Het is dan

ook niet voor niets dat de zorg om dierenwelzijn de laatste jaren in toenemende mate op de bestuurlijke- en

politieke agenda van zowel rijk, provincie als gemeenten is komen te staan.

In de openbare raadsvergadering van 19 april 2007 is door de Gemeenteraad van Huizen geconstateerd dat

in Huizen geen helder beleid is m.b.t. dierenwelzijn en is aan het College de opdracht gegeven tot de

ontwikkeling van gemeentelijk dierenwelzijnbeleid. Ook het College erkent het belang van dierenwelzijn als

afzonderlijk beleidsterrein binnen het gemeentelijk beleid en deelt de mening van de Raad dat er een ge-

meentelijke verantwoordelijkheid bestaat voor de bescherming van dieren binnen de gemeentegrenzen van

Huizen. Om die reden heeft het College op 23 augustus 2007 een plan van aanpak aan de commissie

FINWO voorgelegd, waarin de belangrijkste thema’s van de te ontwikkelen nota dierenwelzijn zijn benoemd

en een tijdpad is aangegeven waarbinnen de nota dierenwelzijn zou worden ontwikkeld.  Op 7 maart 2008

is conform die planning een eerste concept nota dierenwelzijn besproken tijdens de Dierenwelzijnsconferentie,

waaraan alle belanghebbenden bij dit onderwerp hebben deelgenomen (zie bijlage 1). De input vanuit deze

conferentie is in deze nota verwerkt.

Visie:

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. Veel inwoners in Huizen hebben een

gezelschapsdier, zoals een hond, kat, cavia of konijn. In de vrije natuur in en om Huizen leven

daarnaast vele soorten in het wild. Dieren horen bij de Huizer samenleving. Deze dieren heb-

ben recht op zorg en bescherming.

Landelijke wetgeving die de grondslag vormt voor aan de gemeente opgedragen taken op het gebied van

dierenwelzijn zijn de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Flora en Faunawet. Op grond

van de GWWD hebben gemeenten (i.c. de burgemeesters) een aantal wettelijke taken in het kader van

preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten en met betrekking tot agressieve dieren. Deze wet is

alleen gericht op dieren die gehouden worden. Voor de in het wild levende dieren bestaat de Flora en

Faunawet. Toezicht en handhaving vindt plaats door de inspecteurs van de Landelijke Inspectiediensten

(gezelschapsdieren) en de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van LNV (landbouwdieren en exoti-

sche dieren), respectievelijk de LID en AID.

Echter niet alles is in regelgeving vastgelegd. Dierenwelzijn is een breed begrip dat op verschillende manie-

ren geïnterpreteerd kan worden en ruimte tot discussie geeft. Want wat voor de ene burger onder aantasting

van het welzijn van dieren valt, kan voor de ander een vorm van sport of plezier zijn. Om als gemeente een

juiste uitvoering te kunnen geven aan het beleidsterrein dierenwelzijn is het dus nodig om, binnen de be-

staande wettelijke kaders, een duidelijk beleid te formuleren en daarbinnen ook keuzes te maken. Veel

besluiten en handelingen van de gemeente zijn van invloed op het welzijn van dieren, zowel de gehouden

dieren als de in het wild levende dieren.

De gemeente kan derhalve ook een regisserende rol vervullen. Deze rol krijgt in deze nota nadere invulling,

waarbij de gemeente zoveel mogelijk gebruik wil maken van de kennis en deskundigheid van lokale

dierenbeschermingsorganisaties.
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1.2 Algemene doelstellingen van dierenwelzijnbeleid periode 2008 t/m 2012

Doel van deze nota is om aan te geven op welke wijze de gemeente Huizen voor de periode 2008 - 2012

uitvoering geeft aan de (wettelijke) taken en haar regisserende rol op het gebied van zorg en bescherming

van dieren.

Speerpunten voor dierenwelzijnbeleid van de gemeente Huizen voor de periode 2008 t/m 2010 zijn:

- Het continueren van de uitvoering van wettelijke taken m.b.t. gemeentelijk dierenwelzijnbeleid.

- Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de natuurlijke leefomgeving van dieren, waaronder

het bevorderen van biodiversiteit.

- Het beschermen van dieren tegen onnodig lijden, dat door toedoen van mensen wordt veroorzaakt.

- Het vervullen van een regiefunctie in de voorlichting over dierenwelzijn.

De nota maakt onderscheid tussen gezelschapsdieren (hoofdstuk 2) en dieren in de vrije natuur (hoofdstuk 3)

omdat daarvoor verschillende wettelijke kaders gelden. Voor zowel gezelschapsdieren als dieren in de vrije

natuur worden kort de wettelijke regels beschreven en wordt daarna ingegaan op de in Huizen voor deze

dieren relevante onderwerpen. Hoofdstuk 4 gaat over het onderwerp dieren voor vermaak waarbij het wet-

telijk kader minder richtinggevend is en met name de regisserende rol van de gemeente belangrijk is. In

hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de communicatie over dit beleidsonderwerp en in hoofdstuk 6

wordt de gemeentelijke organisatie van het dierenwelzijnbeleid op een rij gezet.

In de periode 2008 - 2012 wil de gemeente werken aan de volgende 10 actiepunten:

I. Verbeteren identificatie van zoekgeraakte dieren;

II. Eén regionale vraagbaak voor zoekgeraakte dieren en chipsystemen;

III. Rampenoefening met (huis)dieren;

IV. Verbeteren voorlichting Hondenbeleid;

V. Toezien op goede voorlichting over hengelsport;

VI. Het uitdragen van Dierenwelzijnbeleid d.m.v. goede voorlichting en communicatie;

VII. Optimaliseren educatieve functie Kinderboerderij;

VIII. (Laten) ontwikkelen van één webpagina over Dieren in Huizen;

IX. Ter uitvoering van de nota dierenwelzijnbeleid een 3-tal wensen uitwerken en aanvragen

voor nieuw beleid 2009.
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2 Gezelschapsdieren

In Huizen hebben veel mensen een of meerdere huisdieren. Dit is goed voor het welzijn van de mensen en

heeft (voor kinderen) een opvoedkundige waarde. Mensen (ook ouderen) zijn door huisdieren minder een-

zaam, het is goed om voor een dier te moeten zorgen. Echter huisdieren kunnen ook voor overlast en proble-

men zorgen. Het gemeentelijk beleid richt zich op het voorkomen daarvan.

2.1. Regelgeving

De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) is een kaderwet, die regels omvat voor de gezond-

heid en welzijn van gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en exotische dieren. Op grond van de GWWD

heeft de burgemeester een aantal taken bij de preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten en met

betrekking tot agressieve dieren. In de GWWD is een algemene zorgplicht voor dieren in nood (artikel 36, lid 3)

opgenomen. Deze houdt in dat iedereen verplicht is om aan gewonde dieren of dieren in nood hulp te

bieden als dat redelijkerwijs mogelijk en zinvol is. In de praktijk bellen mensen vaak de Dierenambulance.

Het Honden- en Kattenbesluit is een AMvB gebaseerd op de GWWD en regelt het bedrijfsmatig houden van

dieren, bijvoorbeeld een dierenopvang of dierenwinkel. Het rijk verleent hiervoor de vergunningen.

2.1.1 Gemeentelijke regelgeving

In onze Algemene Politieverordening (APV) zijn regels opgenomen ten aanzien van loslopende en gevaar-

lijke honden en verontreiniging door honden. En tevens zijn er regels opgesteld over loslopend vee, het

houden van hinderlijke dieren en verboden gebieden voor honden en paarden.

2.2. Omgaan met gezelschapsdieren (hondenbeleid)

Mensen schaffen een dier aan zonder zich altijd te realiseren wat dat voor verplichtingen met zich mee-

brengt. Het gevolg is onder meer zwerfkatten en hondenoverlast. Recentelijk is de APV voor wat het uitlaten

van de honden betreft aangepast: De overlast van hondenpoep is een van de grootste ergernissen van de

inwoners van Huizen. DerhaIve zet het college in op meer bewustwording van het probleem en op handha-

ving van het hondenbeleid. De BOA’s (buitengewoon opsporings ambtenaar) informeren hondenbezitters

en spreken hen aan op hun uitlaatgedrag. Maar zij treden, indien nodig, ook strenger op en overtreders

worden bekeurd. Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd zijn en geldt er een verbod voor

honden op kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweiden. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt

voor geleidehonden en enkele speciaal daarvoor onlangs aangewezen ‘uitrengebieden’. Dit betreft een

proef, evaluatie moet uitwijzen of dit aan de behoefte van de hondenbezitters voldoet. Als de gebieden in de

smaak vallen, mogen ze blijven.

Verder geldt er een opruimplicht van hondenuitwerpselen in de gehele gemeente Huizen, behalve voor de

door de gemeente aangelegde hondenuitlaatstroken. Bovendien is een aantal gebieden verboden gebied

voor honden. Het gaat hier om het hoofdwinkelcentrum en (seizoensafhankelijk) de stranden.

Er zijn in Huizen twee Hondenscholen actief, één op de Wolfskamer en één in het Stadspark. Hoewel het

particulier initiatief betreft, vindt de gemeente het belangrijk dat er in Huizen mogelijkheden zijn voor baas

en hond om basisvaardigheden op te doen ter bevordering van een goede omgang met honden. Derhalve

wordt er aan de organisaties een bescheiden bedrag gevraagd voor de huur van accommodatie/oefenveld.
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2.3 Opvang honden en katten

Gevonden dieren vallen volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5 art. 8 lid 3) onder de verantwoordelijkheid

van de gemeente. Een vinder van een zwerfdier is verplicht hiervan zo snel mogelijk aangifte te doen bij de

politie, vervolgens treedt het Burgerlijk Wetboek in werking. Op grond daarvan is de gemeente verplicht een

gevonden dier minimaal twee weken op te vangen en te verzorgen. Deze twee weken geven de eigenaar de

kans het dier terug te halen. Als de eigenaar zich niet binnen twee weken meldt, is de gemeente bevoegd

het dier aan een ander te verkopen of te geven. De opvangplicht van de gemeente is niet beperkt tot honden

en katten. Het gaat om alle gevonden dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad). Het kan dus

ook gaan om een konijn of schildpad die is ontsnapt.

In de praktijk hebben de meeste gemeenten voor deze wettelijke plicht een overeenkomst gesloten met het

lokale/regionale asiel. Ook in Huizen is dit het geval en is een overeenkomst gesloten met Dierenasiel

Crailo. Voor deze kosten van opvang is in de bestaande begroting een bedrag van s 6.000,-- opgenomen.

Echter de accommodatie van Crailo is sterk verouderd en nodig aan vervanging/nieuwbouw toe.  Derhalve

zal aan de 13 gemeenten waarvoor Crailo de dieren opvangt een nieuwe overeenkomst worden aangebo-

den, met daarbij gevoegd een verzoek tot verhoging van de bestaande subsidie om zodoende nieuw- en of

herbouw mogelijk te maken. Dit zal naar het zich thans laat aanzien aan de orde komen bij de afweging voor

nieuw beleid 2009.

2.4 Gewonde en dode dieren

De Dierenambulance maakt vanuit Huizen zo’n 300 ritten per jaar. Ongeveer de helft daarvan betreft het

vervoer van honden, katten en konijnen. Hier heeft de gemeente een wettelijke taak. De overige ritten wor-

den gemaakt voor het vervoer van niet-gedomesticeerde dieren, zoals vogels en egels. Hier heeft de ge-

meente geen wettelijke taak.

Inmiddels is er een regeling getroffen met de Dierenambulance, waarbij de gemeente een vast bedrag per

jaar beschikbaar stelt voor het maken van 150 ritten. Uitgaande van een ritprijs in 2007 van s 22,00 per rit,

komt dit neer op een jaarlijks bedrag van s 3.300,— . Ook voor in de vrije natuur levende dieren is een

vergoeding afgesproken (zie hoofdstuk 3).

Voor de identificatie en afvoer van dode dieren wordt ook de Dierenambulance ingeschakeld. In het meren-

deel van de gevallen nemen inwoners van Huizen zelf contact op met deze instantie. Soms gebeurt dit met

tussenkomst van de gemeente of GAD. De Dierenambulance is de meest geschikte instantie omdat zij

beschikt over een universele chiplezer zodat getracht kan worden de eigenaar van het dode dier te achter-

halen. Dieren die al in verdere staat van ontbinding verkeren, kunnen niet meer door de Dierenambulance

worden meegenomen (de kans op verspreiding van ziekten is te groot). Gemeentereiniging voert deze

dieren af, waarbij de Dierenambulance meestal nog wel checkt of het dode dier voorzien is van een chip.

2.4.1 Begraven/cremeren

Voor dierenbezitters van wie het huisdier is doodgegaan is er een viertal opties:

1. Kleine dieren (tot 10 kg) begraven in de eigen tuin/omgeving dan wel afvoeren via het eigen huisvuil;

2. (Laten) afvoeren naar een destructiebedrijf;

3. Cremeren: er is een Dierencrematorium in Naarden;

4. Begraven: In Hoevelaken bevindt zich de dichtstbijzijnde dierenbegraafplaats.
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2.4.2 Zoekgeraakte dieren

Veel dieren komen onnodig in het asiel terecht omdat de eigenaar op dat moment niet achterhaald kan

worden. Dit is vervelend voor dier en eigenaar en daar komen dan ook nog eens de kosten van dieren-

ambulance en asiel bij. Meestal wordt de Dierenambulance gebeld omdat het dier ergens doelloos rond-

loopt of op de weg (gevaar) loopt.

De beste oplossing hiervoor is dat alle honden en katten gechipt zijn. Helaas is dit nog geen landelijke

plicht. Met een chip is het huisdier altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen en unieke code. De

chip is een gesloten buisje van bio-glas met daarin een microchip en een spoeltje dat als antenne fungeert.

Het spoeltje stuurt deze code naar het afleesapparaat. De meeste dierenartsen kunnen de chip inbrengen,

dit gebeurt met een pijnloze injectie. Nadat de chip ingebracht is, worden de gegevens van het huisdier

opgeslagen in een speciale databank. Zowel dierenartsen als Dierenambulance en het dierenasiel zijn in

het bezit van een chipreader om de chip af te kunnen lezen. Het is veruit de beste methode om de eigenaar

van het dier te achterhalen, het is goed leesbaar, gaat levenslang mee en kent een internationale registratie.

Nadeel is dat het de duurste methode is, chipregistratie kost ca. 30 Euro per dier.

De gemeente Huizen wil in samenwerking met de dierenklinieken bezien of een jaarlijkse chipactie (bijvoor-

beeld rond Dierendag) bij gaat dragen aan een groter percentage gechipte honden en katten. Vooralsnog

wordt hiervoor geen bedrag in de begroting opgenomen,  mocht dit echter wel noodzakelijk zijn om de

gestelde doelen te halen, dan zal hiervoor alsnog budget worden aangevraagd.

Er is enige onduidelijkheid of het chipsysteem waterdicht is, aangezien er meerdere chipsystemen en

chipreaders in de handel zijn. Op dit gebied is er nog verbetering mogelijk.

De gemeente Huizen wil met zowel dierenartsen, Dierenambulance, Dierenasiel en gemeentereiniging af-

spraken maken over en zo ‘waterdicht’ mogelijk systeem.

2.5 Positie van dieren bij de rampenbestrijding

De positie van dieren staat beschreven in het draaiboek van het gemeentelijk proces: Opvang en verzorging

(proces 20). Eén van de doelen van dit proces is het ten tijde en na afloop van een ramp of calamiteit

opvangen en verzorgen van dieren voor de periode dat zij nog niet naar huis kunnen terugkeren. Onder-

kend is namelijk dat getroffenen dieren bij zich kunnen hebben dan wel in het rampterrein zich dieren (ook

vee) kunnen bevinden. Het draaiboek ziet toe op de opvang, verzorging en registratie van deze dieren.

Voorts bevat het draaiboek de contactgegevens van opvanglocaties voor allerhande gehouden dieren en

contactadressen van alle relevante dierenorganisaties. In de praktijk is dit onderdeel van het draaiboek nog

nooit getest. Dit is wel een wens van de Dierenbescherming.
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Actiepunten hoofdstuk 2

I. Verbeteren identificatie van zoekgeraakte dieren

In samenwerking met de lokale dierenartsen een jaarlijkse actie op zetten om het percentage gechipte

honden en katten te vergroten.

II. Eén regionale vraagbaak voor zoekgeraakte dieren en chipsystemen

Nagaan in hoeverre er regionaal afspraken te maken zijn over uniformering in de zoeksystemen van

Dier Vermist/Gevonden. Eventueel aanvullend bezien of het mogelijk is de verschillende chipsystemen

beter op elkaar af te stemmen en hierover afspraken maken met de betrokken organisaties.

III. Rampenoefening met (huis)dieren

De opvang en verzorging van dieren meenemen bij een te houden rampenoefening.

De dierenbescherming hierbij betrekken.

IV. Verbeteren voorlichting Hondenbeleid

Eigenaren van honden moeten kunnen beschikken over duidelijke informatie over de plaatsen waar

honden vrij mogen rondlopen en waar niet.
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3 In de vrije natuur levende dieren

In iedere gemeente, zelfs binnen de bebouwde kom, vinden we een groot aantal in het wild levende dieren.

Zij dragen bij tot een kleurrijke en levendige gemeente. Door het nemen van indirecte maatregelen zoals

aanleg en onderhoud van een diervriendelijke omgeving draagt de gemeente Huizen bij aan het bevorderen

van hun aanwezigheid.

3.1 Regelgeving

De bescherming van planten- en diersoorten wordt in één wet geregeld: De Flora- en faunawet. In deze wet

zijn de voormalige Jacht- en Vogelwet opgenomen alsmede de paragrafen over soortenbescherming uit de

Natuurbeschermingswet.

Vanuit het oogpunt van natuurbescherming kunnen de Vogelhabitat-richtlijn en de Natura 2000-wetgeving

richtinggevend zijn voor lokale beleidskeuzes.

De Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet richten zich op de bescherming van soorten planten

en dieren. De Flora- en faunawet gaat uit van een ‘nee, tenzij’ benadering. In principe zijn alle schadelijke

handelingen ten aanzien van beschermde planten en dieren verboden. Deze wet kent ook een zorgplicht-

bepaling: iedereen neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving.

Het welzijn mag niet onnodig worden aangetast en men mag dieren niet onnodig laten lijden.

De Natuurbeschermingswet beschermt de leefgebieden van dieren. In deze notitie beperken wij ons tot de

relevante regels inzake de bescherming van dieren bij overlast door dieren en bij gewonde/dode dieren. Er

wordt in deze nota niet ingegaan op de betekenis van de Flora- en faunawet bij bestemmingsplannen,

projecten etc.

3.2 Gewonde en dode dieren

De opvang is gebaseerd op de algemene zorgplicht uit de Flora- en faunawet. Het is geen specifieke ge-

meentelijke taak, maar de zorgplicht geldt voor eenieder die een gewond dier vindt. De vinder kan de

Dierenambulance bellen, die zorgt voor medische behandeling en vervoer naar een opvangcentrum. Voor

het vervoer van niet gedomesticeerde dieren is met de Dierenambulance ook een verdeling van de kosten

tussen Dierenambulance en gemeente afgesproken. Hiervoor betaalt de gemeente een jaarlijks bedrag van

s 1.150,— (prijspeil 2007).

In de zomer van 2007 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de regelingen die in Huizen tot nu toe zijn

getroffen voor de opvang van in het wild levende dieren zoals vogels en egels. Er zijn gesprekken gevoerd

met het Vogelasiel en de Egel- en Eekhoornopvang in Naarden. Zowel het Vogelasiel als de stichting Egel-

opvang kampen met financiële tekorten. De gemeente Huizen liep tot voor kort uit de pas bij andere ge-

meenten in de regio Gooi en Vechtsteek. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is dit rechtgetrokken. Het

Vogelasiel ontvangt nu een jaarlijkse instandhoudingbijdrage van 5 eurocent per inwoner, voor 2008 is dit

s 2.200,—. De Stichting Egelopvang ontvangt een jaarlijkse instandhoudingsubsidie van s 1.500,—. De

opvang van eekhoorns is binnen dezelfde organisatie gehuisvest als de egelopvang. Echter gaat het hier

om een landelijke (en dus niet een regionale) voorziening, die ons inziens ook landelijk gefinancierd dient te

worden. Bestuurlijk is hierover inmiddels contact gelegd met de betrokken personen bij de rijksoverheid.
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3.3 Verkeersmaatregelen om dieren te beschermen

Het beschermen van dieren die door het verkeer worden bedreigd, vormt een belang dat valt onder de

bredere omschrijving ‘het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of

schade’. Dit betekent dat gemeenten met het oog op het beschermen van in het wild levende dieren

verkeersbesluiten kunnen nemen op de wegen die door hen worden beheerd. Zoals het afsluiten van we-

gen in verband met de paddentrek of het beperken van de maximumsnelheid om overstekende dieren te

beschermen. In Huizen betreft dit onder andere de aanleg van faunatunnels, nemen van verkeersbesluiten

i.v.m. begrazingsprojecten en het plaatsen van borden om verkeer te waarschuwen voor overstekende

eenden.

3.3.1 Fauna-tunnels

Naast een paddenpoel (op het Ericaterrein) zijn er in Huizen zeven faunatunnels gerealiseerd. Deze voorzie-

ningen zijn aangelegd voor amfibieën (padden, kikkers en salamanders), reptielen (slangen en zand-

hagedissen), kleine zoogdieren (muizen en egels) en ongevleugelde insecten. Zij zorgen ervoor dat de

dieren zich ongehinderd en zonder risico’s van het ene natuurterrein naar het andere kunnen begeven.

3.3.2 Verkeersbesluiten in begrazingsgebieden

Op wegen die lopen langs en/of door de begrazingsgebieden van vee van het GNR worden snelheid-

beperkende maatregelen genomen om verkeersongelukken te voorkomen. Dit geldt met name voor de

Langerhuizenweg die deze begrazingsgebieden doorkruist.

3.3.3 Waarschuwingsborden overstekende eenden

Op verschillende plaatsen in Huizen zijn waarschuwingsborden geplaatst om de weggebruiker te waar-

schuwen voor overstekende eenden en andere watervogels.

3.4 Beheer van Openbaar groen en bevorderen van natuurontwikkeling

Als beheerder van parken, plantsoenen en overig openbaar groen kan een gemeente ook allerlei niet-

juridische maatregelen nemen ter bescherming van dieren die in deze gebieden leven. Het beheer van het

gemeentelijke groen kan worden afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van de dieren en

hun leefgebieden. In het Groenstructuurplan van de gemeente Huizen is de integrale visie op het Openbaar

Groen voor de langere termijn vastgelegd.

In verband met het beheer en eventuele ingrepen in de ruimtelijke ordening wil de gemeente Huizen op de

hoogte zijn van de natuurwaarden in een aantal gebieden in de gemeente. Door het uitvoeren van veld-

onderzoeken zijn feiten verzameld met betrekking tot de natuurwaarden in drie gebieden: het Stadspark,

het Bad Vilbelpark en de kust van het Gooimeer. In de drie gebieden is gekeken naar de aanwezige planten,

amfibieën, reptielen, zoogdieren (waaronder vleermuizen), vlinders/libellen en broedvogels.

3.4.1 Stadspark

De schrale zandgrond en de glooiing van het terrein in combinatie met het gevoerde beheer zorgen voor

een waardevol stukje natuur in het Stadspark. De plantenrijkdom en de daarvan afhankelijke populatie

vlinders is niet zeer zeldzaam of zwaar beschermd, maar wel een schaars goed, met name in West-Neder-

land. De strategische ligging van dit open gebied tussen bomen, nabij gebouwen en bossen, maakt dat

vleermuizen in forse aantallen hier hun voedsel komen zoeken. De dichtheid aan dwergvleermuizen is op

een rustige nacht hoog. De kwelplassen kennen een zeer natuurlijke begroeiing en zijn een essentiële

schakel in het leven van veel soorten, vooral amfibieën en libellen. Het bosplantsoen is een gemiddeld
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parkmilieu en kent een hoge dichtheid aan broedvogels. Op de Kinderboerderij en in de vijvers: hier huist

een aantal vogels die specifiek aan deze plek zijn gebonden. Waarschijnlijk is er een kolonie dwergvleermuizen

aanwezig.

3.4.2 Kust Gooimeer

Belangrijke natuurwaarden van het kustgebied liggen onder water: planten, weekdieren en vissen die op

hun beurt weer onderdeel uitmaken van een lange voedselketen. Aan land zijn de natuurwaarden van het

intensief door recreatie gebruikte kustdeel gering. Belangrijk zijn wel de pieren en de omliggende eilanden

en de rietkragen. Zij herbergen specialistische soorten als kleine karekiet, blauwborst en ringslang. Over het

algemeen kan worden gesteld dat een natuurlijke overgang van land en water het schaarse element is in de

zone van de randmeren, en daarom van grote natuurwaarde. Bij de havenpier liggen drie zg. vogeleilandjes.

Op termijn zullen deze aan Staatsbosbeheer worden overgedragen en zal deze organisatie ook het beheer

en onderhoud ervan uit gaan voeren.

3.4.3 Bad-Vilbelpark

Het park herbergt geen schaarse levensvormen. De natuur die zich in de bospercelen heeft ontwikkeld is

kenmerkend voor dit algemeen voorkomende type Stadspark. De waterkwaliteit is echter ongewoon goed.

Zo op het oog is een goede visstand waarneembaar met o.a. veel snoek, een typische jager die vooral in

schoon en helder water goed floreert. Als het water meer open zou liggen naar de zon (minder bomen) zou

dit de natuurwaarden ten goede komen.

3.4.4 De singels in Huizen

De kwaliteit van het oppervlaktewater is in de gemeente Huizen redelijk goed. Het water is helder en er komt

veel vis in voor. De overwegend lichte beschoeiing en de aanwezigheid van oeverbegroeiing en moeras-

soorten leidt tot een positieve beleving van ‘het water’. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De gemeente

Huizen wil een goed functionerend watersysteem dat nu en in de toekomst aan zowel de geldende normen

als aan de wet- en regelgeving voldoet. Daarnaast wordt er gestreefd om de ecologische waarde en daar-

mee de belevings- en gebruikswaarde van het water te vergroten. Hierdoor krijgt het water in de gemeente

Huizen de aandacht die het verdient. Deze doelstellingen zijn opgenomen in het Stedelijk Waterplan Hui-

zen.
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3.5 Overlast door in de vrije natuur levende dieren

In parken en woonwijken kunnen groepen dieren leven (zoals duiven en ganzen) waarvan overlast wordt

ervaren. Vaak kunnen de dieren zich goed handhaven op die plaats omdat er voldoende voedsel en schuil-

gelegenheid is, ze vaak bijgevoerd worden door de omwonenden en er niet voldoende natuurlijke vijanden

zijn. De dieren planten zich voort en op een gegeven moment wordt de aanwezigheid van de dieren als

overlast ervaren door bijvoorbeeld de uitwerpselen, geluidsoverlast of voor het verkeer. Voor de dieren zelf

hoeft er helemaal geen sprake te zijn van overlast. Vaak kunnen ze een redelijk goed bestaan opbouwen.

3.5.1. Plaagdierenbestrijding

In Nederland wordt een groot aantal kleine zoogdieren bestreden omdat ze als schadelijk of hinderlijk aan-

gemerkt worden. Het gaat om de mol, muskusrat, de bever- en woelrat, de bruine en zwarte (huisrat), de

huismuis en de veld- en bosmuis.

Geen enkel dier is alleen maar schadelijk. Elk dier heeft een functie in het ecosysteem. Indien er na zorgvul-

dige afweging toch besloten wordt tot bestrijding, dient dit zo diervriendelijk als mogelijk is (doden is niet

diervriendelijk, echter soms wel noodzakelijk), plaats te vinden.

De gemeente Huizen beschikt niet over een eigen bestrijdingsdienst, maar geeft wel advies en verwijst door

naar relevante instanties. Rattenbestrijding (ook bij particulieren) wordt in opdracht en op kosten van de

gemeente uitgevoerd. De overlast van overige dieren zoals wespen en muizen is een verantwoordelijkheid

van de inwoners zelf.

3.5.2. Botulisme

Tijdens langdurige warme zomers met weinig neerslag komt in ondiep stilstaand water of vijvers nog als

eens botulisme voor. Botulisme is een vergiftiging die onder andere bij watervogels voorkomt en die wordt

veroorzaakt door opname van voedsel en water waarin de bacterie Clostridium botulinum aanwezig is.

Botulismeslachtoffers zijn te herkennen aan verlammingsverschijnselen aan de vleugels en kop.

In Huizen is het risico van botulisme door de ligging aan het Gooimeer aanwezig. Maar ook ‘inlandig’ (Aanloop-

haven, singels en vijvers) kan er botulisme voorkomen.

Een belangrijk element bij de bestrijding van botulisme vormt de opruiming van vogelkadavers. De kans op

nieuwe sterftegevallen onder watervogels neemt daardoor af en de omvang van de botulisme-uitbraak wordt

erdoor beperkt. Afvoer vindt plaats naar een door de gemeente aangewezen verzamelplaats of destructie-

bedrijf.
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4 Gebruik van dieren voor vermaak en sport

Gebruik van dieren voor vermaak en sport is een controversieel onderwerp. Er zijn felle voor- en tegenstan-

ders. In hoeverre is iets wat de één recreëren noemt voor de ander een vorm van dierenleed. Ook de rol van

gemeenten staat onder druk, omdat burgers gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid, terwijl

gemeenten er tegenaan lopen dat zij met hun regelgeving en beleid niet in strijd mogen komen met de

landelijke wetgeving. Bij sommige gemeenten, zoals ook Huizen, is de behoefte om eigen beleid te mogen

voeren wel duidelijk aanwezig.

4.1 Regelgeving

Evenementen met dieren kunnen niet zo maar gehouden worden. In de eerste plaats geldt de GWWD. Deze

wet bepaalt dat de mogelijkheden om dieren bij evenementen te gebruiken beperkt zijn. Daarnaast is voor

het houden van dergelijke evenementen vrijwel altijd op grond van de APV een vergunning vereist, die wordt

afgegeven door de gemeente.

De GWWD stelt strikte beperkingen aan de mogelijkheden om dieren te gebruiken bij evenementen en

wedstrijden. Het gaat hierbij om twee soorten bepalingen:

1. Algemene regels met het oog op de bescherming van de gezondheid en het welzijn van dieren, denk

aan het verbod om een dier onnodig pijn of letsel toe te brengen, zijn gezondheid of welzijn te bescha-

digen en het verbod om dieren de nodige verzorging te onthouden;

2. Daarnaast zijn er voorschriften die specifiek betrekking hebben op evenementen met dieren. Zo is het

verboden om dieren als prijs, beloning of gift uit te loven.

Verder is er in deze wet een aantal AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur)  opgenomen die nog niet van

kracht zijn, zoals het verbod op wedstrijden met dieren waarbij de snelheid of kracht van dieren wordt

beproefd. Ook is er een artikel dat regels stelt ten aanzien van het tonen van dieren wegens recreatieve,

sportieve of opvoedkundige doeleinden. Circussen met dieren vallen hier bijvoorbeeld onder.

Helaas is ook deze AMvB tot op heden nog niet tot stand gekomen.

4.2 Circussen en andere evenementen

Gemeenten mogen met hun regels of beleid voor evenementen en circussen die gebruik maken van in het

wild levende dieren niet in strijd komen met de GWWD. Omdat het rijk echter nog geen gebruik heeft

gemaakt van haar bevoegdheid een AMvB te maken waarin regels gesteld worden voor het tonen van

dieren, gaat de Dierenbescherming er van uit dat er voor gemeenten de ruimte bestaat een eigen regeling

op te stellen. De juiste weg is om in de APV het onderwerp ‘dierenwelzijn’ als weigeringsgrond voor evene-

menten op te nemen.

De gemeente Winschoten heeft hierin inmiddels het voortouw genomen. Zij is daarbij uitgegaan van de vijf

internationale vrijheden voor dieren van de commissie Brambell:

Dieren moeten:

- vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding;

- vrij zijn van ongemakken veroorzaakt door de leefomgeving;

- vrij zij van pijn, letsel en ziekte;

- vrij zijn om soortspecifiek gedrag te vertonen;

vrij zijn van angst en lijden.
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Naar het oordeel van de gemeente Winschoten moeten deze vijf vrijheden worden gewaarborgd om te

kunnen spreken van een minimaal aanvaardbaar dierenwelzijn. Op basis van verschillende onderzoeken en

verklaringen is zij tot de conclusie gekomen dat het houden van wilde dieren in circussen onverenigbaar is

met de soortspecifieke behoeften van deze dieren. Het betreft langdurige huisvesting in kleine kooien en

veelvuldig transport en ook het optreden zelf is niet soortspecifiek gedrag.

Ook wordt er verwezen naar de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen waarin

vooropstaat: Dierentuinen huisvesten en verzorgen de dieren uit hun collectie op een zodanige wijze dat zij

zoveel mogelijk van hun soorteigen (= natuurlijk) gedrag kunnen ontplooien. In een circus kan dit nu een-

maal niet en derhalve blijft de gemeente Winschoten bij haar besluit om op basis van haar APV circussen te

weigeren die gebruik maken van wilde dieren.

In de APV van Huizen is het onderwerp ‘dierenwelzijn’ als weigeringsgrond voor het verlenen van een ver-

gunning nog niet opgenomen. Op dit moment geeft de VNG aan dat gemeenten niet bevoegd zijn dit te

doen. De juridische houdbaarheid van acties zoals in Winschoten staat dan ook nog steeds ter discussie.

Bovendien is de Universiteit van Wageningen op dit moment in opdracht van het Ministerie van LNV bezig

naar een onderzoek naar het dierenwelzijn van circusdieren. Wij zullen de ontwikkelingen, in Winschoten

alsmede de uitkomsten van het genoemde onderzoek, nauwgezet volgen. Zodra duidelijk is dat er reële

mogelijkheden zijn om lokaal maatregelen te nemen, en het mogen opnemen van dierenwelzijn als weigering-

grond ook landelijk beleid is, zal de gemeente Huizen de mogelijkheid om dierenwelzijn als weigeringgrond

in de APV op te nemen opnieuw aan de raad voorleggen.
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4.3 Hengelsport

Het is voor veel mensen relatief eenvoudig om te gaan vissen. Er zijn dan ook ruim 1,2 miljoen sportvissers

en hengelaars in Nederland. Om te mogen vissen in de Nederlandse viswateren moet men volgens de

Visserijwet in het bezit zijn van:

1. De VISpas - voor sportvissers aangesloten bij een hengelsportvereniging;

2. De Kleine VISpas - voor de ongeorganiseerde hengelaar (vissen met 1 hengel in een beperkt aantal

viswateren).

Het merendeel van de bevisbare wateren is in handen van visverenigingen. Om daarin te mogen hengelen

dien je lid te zijn van die vereniging. In onze gemeente is dat de Hengelsportvereniging Naarden-Bussum.

Leden van deze vereniging mogen ook kosteloos gebruik maken van de wateren van visverenigingen in de

regio en vice versa gelden deze afspraken ook.

Negatieve beeldvorming met betrekking tot de sportvisserij ontstaat vaak tengevolge van onzorgvuldig en/

of ondoordacht handelen van de beoefenaars. Het komt voor dat vissen een haak inslikken, vissen tijdens

het onthaken onnodig worden beschadigd, dat leefnetten onjuist worden gebruikt, enzovoort. Ook zijn er

sportvissers die rommel achterlaten, de begroeiing beschadigen of op andere wijze overlast bezorgen. Dit

ligt niet aan het sportvissen of de sportvissers in het algemeen, maar is vooral het gevolg van onwetendheid

en normvervaging.
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De georganiseerde hengelsport / de hengelsportverenigingen zetten zich via educatie en voorlichting actief

in om genoemde wantoestanden aan te pakken. Bewustwording van groot en klein van de waarde van de

natuur en respect voor levende wezens als vissen speelt hierbij een centrale rol. De gemeente Huizen acht

het echter ongewenst dat door de hengelsportverenigingen ten aanzien van de hengelarij voorlichting op

scholen wordt gegeven en daarom heeft zij er bij de schoolbesturen op aangedrongen dat geen medewer-

king aan een dergelijke voorlichting wordt gegeven.

Hoewel van het hengelen niet gezegd kan worden dat dit in het belang is van het welzijn van het dier (de vis),

staat daar wel tegenover dat deze bezigheid bijdraagt aan de natuurbeleving en een vorm van ontspanning

is voor de beoefenaar. De gemeente Huizen is vooralsnog niet voornemens het hengelen te verbieden. Wel

is zij van mening dat een goede voorlichting hierbij essentieel is en legt zij de basis van deze opvoedkun-

dige taak neer bij de hengelsportverenigingen. Mocht blijken dat dit toch onvoldoende effect heeft, dan kan

dit voor de gemeente aanleiding zijn om het beleid ter zake aan te scherpen.

4.4 Jachtbeheer

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in jacht enerzijds en beheer en schadebestrijding anderzijds. In

de wet worden nog slechts zes diersoorten als vrij bejaagbaar aangemerkt. Er zijn in en om Huizen meer-

dere schutters- dan wel schietverenigingen actief zijn, echter die houden zich niet bezig met schieten op

dieren. Van plezierjacht is derhalve in Huizen geen sprake.

Vanuit het oogpunt van beheer- en schadebestrijding wordt er in de gebieden van het Goois Natuurreser-

vaat slechts incidenteel een dier dood geschoten. Dit betreft dan ernstig zieke dan wel gewonde dieren

waarbij het middel wordt ingezet om meer dierenleed te voorkomen. In de gebieden van het Goois Natuur-

reservaat is het niet nodig om afschot als middel in te zetten om de wildstand te beheren en in toom te

houden en dit komt dus ook niet voor.

Actiepunten hoofdstuk 4

V. Toezien op goede voorlichting over hengelsport (m.u.v. de scholen)

- De basis van op de juiste manier vissen ligt bij kennis en voorlichting (in de vorm van een lidmaat-

schap van een hengelsportverenigingen) en toezicht op de naleving van de afspraken. Huizen

verbindt haar goedkeuring aan de hengelsport aan het blijvend en effectief vervullen van deze

functies door de hengelsportverenigingen.

- Het middel van educatie en voorlichting in gemeentelijke uitgaven in te zetten voor een betere

kennis van de voorwaarden voor het beoefenen van de hengelsport.
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5 Voorlichting

Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Elk dier dat niet in zijn natuurlijke omgeving

leeft, probeert zich aan te passen aan zijn leefomgeving. Een dier voelt zich het best in een omgeving waarin

hij zijn natuurlijke gedrag kan vertonen en die hem geen chronische stress, pijn of angst bezorgt.

Elke diersoort heeft zijn eigen natuurlijke gedrag. Kippen willen scharrelen, koeien moeten de rust hebben

om te herkauwen, varkens hebben ruimte en een stabiele groep nodig, honden houden van regelmaat in hun

leven, papegaaien van gezelschap. Voeding, verzorging, huisvesting en behandeling zijn van invloed op het

welzijn van gehouden dieren.

5.1 Huizer situatie

De inwoners van Huizen, en in het algemeen inwoners van dorpen en steden, groeien niet meer automa-

tisch dicht bij de natuur op en leren daarmee niet vanzelfsprekend om te gaan met dieren. Niet alle mensen

schaffen een huisdier aan in het volle besef van de zorg en verplichtingen die dat met zich meebrengt. De

gemeente Huizen rekent het daarom tot zijn taak de inwoners bewust te maken van dierenwelzijn met als

uiteindelijk doel: het bevorderen van de balans tussen mens en dier.

Een van de belangrijkste instrumenten voor de gemeente - vanuit de wettelijke taken en vanuit de regisse-

rende rol - is het hebben en uitdragen van dierenwelzijnbeleid door middel van goede voorlichting en

communicatie. Huizen heeft er voor gekozen dit beleid interactief te ontwikkelen met betrokken partijen.

Dat geeft op voorhand een voorsprong in het begrip voor het beleid. Na het vaststellen van het beleid door

de gemeenteraad is het van belang dit beleid bij een groter publiek bekend te maken.



Pagina 22  /  Dierenwelzijnbeleid gemeente Huizen

5.2 Speerpunten en doelen

Communicatie met betrekking tot het dierenwelzijnbeleid in Huizen kent drie pijlers:

1. Voorlichting m.b.t de uitvoering en handhaving van wettelijke taken;

2. Voorlichting en bewustwording m.b.t. de regisserende rol van de gemeente; bekendheid met en begrip

voor het gemeentelijk beleid;

3. Educatie m.b.t het omgaan met dieren en begrip voor dierenwelzijn.

Uit de Dierenwelzijnsconferentie: Het is een taak van de gemeente om (via de media) inwoners attent te

maken op de consequenties die het nemen van een huisdier heeft.

De speerpunten die daarbij horen zijn:

- Dierenverzorging/aanschaf van dieren;

- chippen;

- dierenambulance; gewonde dieren;

- omgaan met hengelsport;

- dieren in de natuur;

- Kinderboerderij.

Communicatiedoelen:

1. Inwoners van Huizen weten dat de gemeente beleid heeft ontwikkeld op het gebied van dierenwelzijn;

2. Inwoners van Huizen nemen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van een door hen aangeschaft huis-

dier;

3. Inwoners van Huizen weten wat te doen bij het vinden van een gewond dier;

4. Inwoners van Huizen kennen de voorwaarden voor het mogen beoefenen van de hengelsport.

5.3 Doelgroepen en boodschappen

1. Alle inwoners van Huizen

a. De gemeente Huizen komt op voor het welzijn van dieren met begrip voor de

dierenhouders/-eigenaren

b. De gemeente Huizen vindt het belangrijk dat burgers kennis hebben van:

I. De consequenties van de aanschaf van een huisdier;

II. Rechten én plichten m.b.t. het houden van huisdieren (o.a. hondenuitlaatbeleid);

III. Nut en noodzaak van chippen van honden en katten;

IV. Wat te doen als men een gewond dier vindt;

V. Verplichtingen die men heeft  bij het vissen (hengelsport);

VI. Houding en gedrag t.o.v. in het wild levende dieren (bijvoorbeeld de runderen op de hei);

VII. De educatieve waarde van een kinderboerderij.

2. Bezoekers van Huizen (recreanten en toeristen)

a. De gemeente Huizen heeft een hondenuitlaatbeleid; aan welke regels hebt u zich te houden.

b. Er is een kinderboerderij; wat kan je er doen?

3. Dierenorganisaties (van dierenarts tot dierenwinkel)

a. De gemeente Huizen wil samen met u werken aan dierenwelzijn in Huizen.
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5.4 Bijzondere rol van de kinderboerderij

Veel ouders, maar ook de gemeente Huizen hechten er belang aan dat kinderen reeds op jonge leeftijd in

contact komen met dieren. Door middel van het bezoeken van de kinderboerderij kunnen kinderen van

jongs af aan leren hoe met dieren om te gaan en wat de verzorging van dieren betekent. Dat betekent dan

wel, dat de kinderboerderij een voorbeeldfunctie zou moeten vervullen waar het gaat om de optimale ver-

zorging van (huis) dieren. Teveel dieren bij elkaar, of in te kleine behuizing, zou bijvoorbeeld niet passen bij

een dergelijke educatieve functie.

Op het grensgebied met Blaricum - in het Stadspark - is al meer dan 20 jaar Kinderboerderij De Warande

gelegen. Ooit begonnen als dierenweide is dit inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige kinderboerderij.

Het beheer is in handen van Stichting Kinderboerderij De Warande die hiervoor een jaarlijkse beheers-

vergoeding van s 19.000,— van de gemeente ontvangt. Hoewel de Kinderboerderij in haar functie voldoet

en het welzijn van de dieren voldoende is gewaarborgd, komt de educatieve functie nog niet voldoende uit

de verf. Een herinrichting van het terrein en nadere afspraken met de beheerder hierover zijn derhalve lang

gekoesterde wensen. Bij de wensen voor het jaar 2009 zal een plan hiervoor worden gepresenteerd en ook

een budget worden aangevraagd.

In de Dierenwelzijnsconferentie van 7 maart 2008 is gesproken over deze voorbeeldfunctie als het gaat om

het houden van knaagdieren. Het konijn, bijvoorbeeld, staat inmiddels op de derde plaats als meest geliefd

huisdier en de populariteit neemt nog steeds toe. Wat is de juiste huisvesting en het beste voer voor deze

dieren en hoe zorg je dat jouw ‘Nijn’ zich niet (dood)verveelt. Allemaal zaken waarvoor de Kinderboerderij

een voorbeeldfunctie kan vervullen en onderwerpen waarover zij goede voorlichting kunnen geven.
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5.5 Inzet van Communicatiemiddelen

Bij het tot stand komen van dit beleid zijn belangenorganisaties en burgers betrokken geweest door middel

van een Dierenwelzijnsconferentie. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het definitieve beleid. Het beleid

wordt verder bekend gemaakt door:

- Persbericht en persconferentie na besluitvorming;

- periodieke redactionele aandacht voor het beleid op de gemeentepagina De Omrooper;

- publicatie van het beleid op een eigen pagina van de gemeentelijke website op een toegankelijke wijze;

- redactionele aandacht in de gemeentegids;

- publiciteit kinderboerderij in samenspraak met De Warande;

- samenwerking met dierenorganisaties bij acties: bv. Dag van het chippen op dierendag.

Actiepunten hoofdstuk 5

VI. Het uitdragen van dierenwelzijnbeleid door middel van goede voorlichting en communica-

tie.

Met behulp van de vaste communicatiemiddelen en in samenwerking met betrokken organisaties

werken aan een betere bewustwording en kennis van Huizer inwoners over dit onderwerp.

VII. Optimaliseren educatieve functie Kinderboerderij

Door een herinrichting van het terrein en aanscherpen van de afspraken met de beheerder een

betere publieksvoorlichting en bezoekersfunctie van de Kinderboerderij realiseren

VIII. (Laten) ontwikkelen van een webpagina over Dieren in Huizen

Er voor zorgen dat de relevante informatie over dierenwelzijnbeleid en relevante links worden onder-

gebracht op één gemeentelijke website die voor iedereen toegankelijk is.
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6 Organisatie en financiering
dierenwelzijnbeleid

Dierenwelzijn is een thema dat veel inwoners aanspreekt. Zij willen iets doen voor dieren, bijvoorbeeld omdat

zij in aanraking komen met dierenleed in hun woonomgeving. Zwerfdieren, verkeersslachtoffers, circussen

met dieren, dieronvriendelijke sporten of juist natuurbeleving, het zijn allemaal onderwerpen die al aan bod

zijn gekomen. Het is dan ook belangrijk dat de gemeente Huizen een gestructureerd dierenwelzijnbeleid

voert.

6.1 Gemeentelijke organisatie

Tal van besluiten en handelingen van de gemeente, direct of indirect, hebben invloed op het welzijn van

dieren. Tevens leent veel dierenwelzijnsproblematiek zich juist voor een lokale aanpak. Vandaar dat dit

laatste hoofdstuk is gewijd aan de organisatie van het dierenwelzijnbeleid.

6.1.1 Bestuurlijke coördinatie en regie

Dierenwelzijn heeft raakvlakken met diverse aspecten van gemeentelijk beleid. Het onderwerp dierenwelzijn

kan dan ook programmatisch ingepast worden in de diverse reeds bestaande programma’s zoals sport en

recreatie, algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid en beheer en inrichting openbare ruimte.

Echter is het juist vanwege deze diverse aspecten van dierenwelzijnbeleid, mede in het kader van heldere

communicatie met alle bij dierenwelzijn betrokken burgers en organisaties belangrijk dat er één coördine-

rend portefeuillehouder dierenwelzijn is aangewezen. Daartoe is reeds besloten bij collegebesluit d.d. 30 juli

2007.

6.1.2 Externe communicatie

De coördinerend wethouder dierenwelzijn zal jaarlijks, of zoveel vaker als nodig is, over de voortgang van

het dierenwelzijnbeleid rapporteren in de Raadscommissie OMD. Ook zal jaarlijks een bestuurlijk overleg

plaatsvinden tussen de Gemeente Huizen en de Dierenbescherming Gooi en Vechtstreek. Waar nodig zal

ook overleg worden gevoerd met andere belangenorganisaties, maar dit overleg zal op voorhand geen

structureel karakter krijgen. Voorstel is om eens per vier jaar een Dierenwelzijnsconferentie te organiseren,

waarbij de actuele nota dierenwelzijn wordt geëvalueerd en eventuele nieuwe aandachtspunten voor de

daarop volgende vier jaar kunnen worden vastgesteld.

6.1.3 Personele inzet beleidsinhoudelijke afdelingen

Zoals uit voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden hebben diverse diensten en afdelingen een rol bij

het dierenwelzijnbeleid van de gemeente Huizen (zie bijlage 2). Voor het uitvoeren van de wettelijke taken

ligt de verantwoordelijkheid met name bij de afdeling BAJZ. Voor het bevorderen van bio-diversiteit, verbe-

teren van waterkwaliteit en genoemde ruimtelijke aspecten heeft de dienst ROB het primaat. Voorlichting en

redactionele inzet m.b.t. persberichten etc. vindt plaats binnen de formatie van de afdeling communicatie,

zodra deze op sterkte is.

Het actiepunt Kinderboerderij alsmede het onderhouden van de diverse subsidierelaties wordt opgepakt

door de afdeling Onderwijs & Welzijn.
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Voor een goede communicatie en afstemming over dit onderwerp, zowel intern als extern, is het van belang

dat er binnen de organisatie van de gemeente Huizen, naast één coördinerend wethouder ook één ambte-

lijk aanspreekpunt voor dit onderwerp wordt aangewezen. De keuze daarvoor is arbitrair, maar het ligt voor

de hand om die rol te laten bij de opsteller van de nota dierenwelzijn.

Het voorstel is derhalve om deze coördinerende functie neer te leggen bij de beleidsambtenaar dieren-

welzijn van de afdeling Onderwijs & Welzijn.

6.2 Kosten dierenwelzijnbeleid

6.2.1 Reeds in de begroting opgenomen bedragen/externe kosten

Voor de komende jaren zijn de volgende bedragen voor dierenwelzijnbeleid in de gemeentebegroting op-

g e n o m e n :

2008 2009 e.v.

Opvang en vervoer van zwerfdieren/gewonde dieren

Subsidie dierenasiel Crailo 2.200 2.200

Kosten opvang Crailo 6.000 6.000

Egelopvang 1.500 1.500

Vogelasiel 2.200 2.200

Dierenambulance 4.450 4.450

Subtotaal 16.350 16.350

Communicatie dierenwelzijn

Conferentie 7 maart 2008 (eenmalig) 2.000 -

Website PM PM

Gemeentepagina 1.400 1.400

Overige communicatiemiddelen PM PM

Subtotaal 3.400 1.400

Totaal 19.750 17.750
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6.2.2 Nog mee te nemen bij wensen nieuw beleid 2009

A. Vervanging/nieuwbouw Dierenasiel Crailo

De accommodatie van Dierenasiel Crailo is sterk verouderd en nodig aan vervanging en/of nieuwbouw toe.

Derhalve zal aan de 13 gemeenten waarvoor Crailo de dieren opvangt een nieuwe overeenkomst worden

aangeboden, met daarbij gevoegd een verzoek tot verhoging van de bestaande subsidie om zodoende

nieuw-/herbouw mogelijk te maken. Dit zal naar het zich thans laat aanzien aan de orde komen bij de

afweging voor nieuw beleid 2009. Verhoging van de huidige subsidie van s 0,05 per inwoner zal plaatsvin-

den onder voorwaarde dat ook de regiogemeenten bereid zijn tot verhoging van de subsidie.

B. Eenmalige extra personele inzet afdeling Communicatie

Naast bovenstaande externe kosten, wordt er van uitgegaan dat de uitvoering van het dierenwelzijnbeleid

binnen de bestaande personele formatie kan worden uitgevoerd door herschikking van prioriteiten. De

personele kosten vallen daarmee onder de reguliere salariskosten en zijn reeds opgenomen in de begro-

ting. Voor het ontwikkelen van een toegankelijke webpagina Dieren in Huizen wordt een tijdsbeslag van 40-

60 uur ingeschat. Dit actiepunt is mogelijk na implementatie van de nieuwe webomgeving (verwacht tweede

kwartaal 2008). Voor de inhuur van externe capaciteit die nodig is voor het bouwen van de webpagina dient

in 2009 een eenmalig bedrag van ca. s 4.500,— in de begroting opgenomen te worden. Dit wordt meegeno-

men bij de incidentele wensen voor nieuwe beleid 2009.

C. Herinrichting terrein Kinderboerderij en aanscherpen afspraken beheerder

In hoofdstuk 5 is beschreven dat de herinrichting van het terrein van de Kinderboerderij alsmede het aan-

scherpen van de afspraken met de beheerder vanuit de educatieve functie van het terrein gewenst is. Daar-

voor zal bij de lijst voor nieuwe wensen in 2009 een plan hiervoor worden gepresenteerd en ook een budget

worden aangevraagd. Op dit moment is dit onderwerp nog te weinig uitgewerkt om meer duidelijkheid

hierover te kunnen verschaffen.

Actiepunt hoofdstuk 6

IX. Ter uitvoering van de nota dierenwelzijnbeleid een 3-tal wensen uitwerken en aanvragen

voor nieuw beleid 2009

Voor de vervanging/nieuwbouw bij Crailo, de inhuur van externe capaciteit voor het bouwen van de

website en de herinrichting van het terrein van de Kinderboerderij zijn nog geen bedragen in de

begroting opgenomen. Deze planvorming wordt verder uitgewerkt en de benodigde budgetten wor-

den aangevraagd bij de wensen voor nieuw beleid 2009.
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Bijlage 1

ADRESSENLIJST DIERENWELZIJN

Belangrijke telefoonnummers:

Dierenbescherming

Afdeling Gooi & Vechtstreek 035-685 52 07

Bemiddeling bij verplaatsing van dieren 035-683 67 46

Landelijk Verenigingsbureau 088-811 30 00

Meldpunten dierenmishandeling

Landelijke inspectiedienst 088-811 31 13

Centraal klachtennummer mishandeling of verwaarlozing

van dieren 0900-202 12 10 s 0,10 p.m.

Dierenambulance

Voor Hilversum, de Vechtstreek, Weesp, Bussum en Naarden 035-683 03 00

Andere instellingen

Amivedi (melden zoekgeraakte & gevonden dieren) 033-465 26 05

Dierenasiel Crailo (vermiste dieren) 0900-202 04 40

Dierenasiel Crailo (algemeen nummer) 0900-202 03 30

Egelopvang 035-646 86 69

Vogelasiel Het Gooi 035-694 56 58

Dierencrematorium Naarden 035-632 13 30

Belangrijke adressen:

Dierenbescherming Nederland

Dierenbescherming Nederland

Postbus 85980, 2508 CR  Den Haag

Dierenbescherming afdeling Gooi-en Eemland

Postbus 797, 1200 AT  HILVERSUM

Dierenambulance

Stichting Dierenambulance Hilversum e.o.

Van Riebeeckweg 2, 1212 EL  HILVERSUM
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Vogelopvang

Het bestuur van Stichting Vogelasiel Gooi, Almere en Omgeving

Postbus 2031, 1400 DA  BUSSUM

Vogelwerkgroep ‘t Gooi

Jac. Van Heemskerkstraat 91, 1272 AW HUIZEN

Egelopvang

Stichting Egelopvang Het Gooi, Almere en omstreken

Iepenlaan 8, 1406 PV  BUSSUM

Dierenasiel Vereniging Dierenasiel Crailo

Nieuwe Crailoseweg 14 / Postbus 1010, 1200 BA  HILVERSUM

Dierenartsen

Dierenkliniek De Haardstede, Haardstedelaan 7,1271 NK  HUIZEN

Dierenkliniek De Monnickskamp, Monnickskamp 14,1273 JS  HUIZEN

Dierenkliniek Stad en Lande, Kostmand 16,1276 CJ  HUIZEN

Dierenspeciaalzaken

Pet’s Place Huizen, Oude Raadhuisplein 1, 1271 RN  HUIZEN

Pet’s Place Oostermeent, Oostermeent Noord 56,1274 SC  HUIZEN

Faunaland Huizen, Holleblok 32,1273 EG  HUIZEN

Tuincentrum Rebel, Afdeling dieren- en toebehoren, Dr. Lelylaan 2, 1271 LH  HUIZEN

Hengelsport

Hengelsportver Naarden-Bussum

Zomerkade 304, 1273 SV  HUIZEN

Stichting Vissenbescherming

Postbus 26, 2100 AA  Heemstede

Paardensport

Gooische Jachtvereniging

Postbus 199, 1270 AD  HUIZEN

Stad en Lande Ruiters

Voormeulenweg 5, 1402 TG  BUSSUM

Hondenssport/hondenscholen

Kynologenclub Gooi- en Eemland

Klompweg 11, 1393 PH  NIGTEVECHT

Hondenschool De Wolfskamer

Deining 7, 1276 GT  HUIZEN

Hondenschool Stadspark

Gems 54, 1273 HX  HUIZEN
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Andere verenigingen, gelinkt aan dieren

Vivariumvereniging Aquarius

Kruin 25, 1275 AZ  HUIZEN

Vogelvereniging Vogelvreugd

Windvang 20, 1276 GV  HUIZEN

Sport en Genoegen (kleine huisdieren)

Koedijk 15, 1276 XT  HUIZEN

Kinderboerderij

Kinderboerderij De Warande

Want 41, 1276 HC  HUIZEN

Natuurbeschermingsorganisaties

Gooisch Natuur Reservaat

Nieuwe Meentweg 2 / Postbus 1001, 1200 BA HILVERSUM

Vogelwerkgroep ‘t Gooi

Elzenlaan 40, 1214 KM  HILVERSUM

Circus

Wilde Dieren de Tent uit

Postbus 30313, 1305 AH  ALMERE

Commissie Klassiek Circus

Oostermeent Noord 150, 1274 SH  HUIZEN
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Bijlage 2

Coördinator dierenwelzijn en aanspreekpunten per afdeling
Telefonisch bereikbaar via 035-528 19 11

Afdeling Wie Wat

Onderwijs en Welzijn Lizzy Mercx Coördinator Dierenwelzijn

Diverse subsidies

Wijkbeheer & Service Gerrit Reilink Aanspreekpunt dierenwelzijn

voor natuur & groen

Civiele Werken Tonneke Tersteeg Aanspreekpunt dierenwelzijn

voor verkeersmaatregelen

Bestuurlijke en administratief Patricia van Waard Aanspeekpunt dierenwelzijn

juridische zaken voor juridische zaken

Uitvoerder wettelijke taken

opvang zwerfdieren

Bestuurlijke en administratief Will Jore Coördinatie Rampenbestrijding

juridische zaken Aanspreekpunt bij calamiteiten

Communicatie Judith Driel Aanspreekpunt voor

voorlichting en redactionele

inzet dierenwelzijnszaken

ORGANISATIE GEMEENTE
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Bijlage 3 - Overzicht fotografen

AAN DE FOTO’S WERKTEN MEE:

Dierenwelzijnbeleid gemeente Huizen  /  Pagina 35

Foto’s voorkant

M. Brogtrop-Gossen (Kat in druivenrank)

P. van der Poel (Spreeuw)

S. Buursema (Konijn)

I. Storm (Roofvogel)

D. Visser (Haflinger)

M. Stigter (Mezen met voer)

Colofon

M. v.d. Have (New Foundlanders, moeder en pup)

Inhoudsopgave

F. Trappenburg (Kikkers)

Hoofdstuk 2:

L. Diemel (Dierenambulance)

S. Zoon (Jack Russel op hondenuitlaatstrook)

Hoofdstuk 3:

H. van Dreven (Rund op de hei)

Gemeentearchief (Vogeleilanden)

Hoofdstuk 4:

D. Frederiksz (Twee olifanten)

R. van Noord (Vissers in de oude haven)

Hoofdstuk 5:

S. Buursema (Varken op de kinderboerderij)

Gemeentearchief (Kinderboerderij De Warande)

L. van der Wolk (Poes bij vissenkom)

Hoofdstuk 6:

P. v.d. Poel (Hagedis)

Bijlagen:

E.J. Hof (Meerkoetkuiken op nest)

R. van Beusekom (Hond bij kust)

M. Stigter (Konijn in de tuin)

I. Storm (Ransuil)

S. Grasma (Kat in de zak)
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Bijlage 4

KRANTENKNIPSELS
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