MOTIE
Voorstel: Dierenwelzijn op de agenda
Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp.
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 7 juli 2020.
Onderwerp: Dierenwelzijn in Overbetuwe
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,
Overwegende dat:
Op 15 januari 2020 werden de technische vragen van GroenLinks met betrekking tot dierenwelzijn
in Overbetuwe door het college beantwoord. In de bijlage “Dieren in de gemeente Overbetuwe”
staat beschreven wat nu het beleid is en wat we zouden (moeten) willen.
Uit de beantwoording (zie de bijlagen):
“Beleid
Er is geen beleid geformuleerd over het onderwerp ‘dieren’. Er is geen wethouder die
dieren(welzijn) actief in zijn portefeuille heeft. Wel is in 2016 een ‘memo plaagdieren’ geschreven,
naar aanleiding van een presentatie gehouden door Loo Plan voor bos, natuur en landschap.
Deze memo, met daarin een aantal aanbevelingen, besteedt aandacht aan bruine rat, konijn,
vleermuis, gans en steenmarter. Bij de presentatie waren ook 2 teammanagers (Dave en Wilma)
aanwezig. Het idee was om een discussiepaper te maken voor Wijnte over een aangepaste
werkwijze, waarbij de gemeente haar wettelijke taken uitvoert en de melder een grotere
verantwoordelijkheid krijgt. Deze discussiepaper is er helaas nooit gekomen.
Wat zouden we (moeten) willen?
1. Beleidsnotitie (Nota Dierenwelzijn of enkel een collegevoorstel) opstellen, om bij verzoeken aan
te kunnen refereren. Dit eventueel in samenwerking met Dierenbescherming of vergelijkbare
organisatie.
2. Eén van de wethouders neemt dierenwelzijn in zijn portefeuille op. Daarnaast in ieder geval één
ambtenaar om het beleid uit te voeren.
3. Aandacht voor campagnes van onder andere de Dierenbescherming, bijvoorbeeld Happy
Konijn, Deel je wei etc. Maar ook bijv. Februari, gebitsmaand bij de dierenarts.”
Om te komen tot beleid moeten er kaders gesteld worden door de raad. Om hierover een gedegen
gesprek te kunnen voeren is het noodzakelijk dat het college een discussiepaper opstelt aan de
hand waarvan de raad in gesprek kan gaan.
Verzoekt het college:
1.

Uiterlijk 1 oktober 2020 een discussiepaper over dierenwelzijn op te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening, naam:
Hanneke Bruinsma, GroenLinks Overbetuwe
Elbert Elbers, PvdA Overbetuwe

De motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van: ………………...
Stemverhouding:

Fracties voor:
.…………………………..
…………………………...
…………………………...

Fracties tegen:
………………………….
………………………….
………………………….

…………………………...
…………………………...
…………………………...
………………..……
drs. D.E. van der Kamp
griffier

………………………….
………………………….
………………………….

…………………………
R.P. Hoytink-Roubos
voorzitter

Beantwoording technische vragen GL m.b.t. dierenwelzijn:
1.

Wie is de portefeuillehouder voor dierenwelzijn?
Er is geen wethouder die dierenwelzijn in zijn of haar portefeuille heeft.

2.

Welk gemeentelijk beleid bestaat er in Overbetuwe voor het waarborgen van
dierenwelzijn in Overbetuwe?
Er is geen specifiek beleid gericht op het waarborgen van het dierenwelzijn in de
gemeente.

3.

Welk overig beleid is van toepassing voor het waarborgen van dierenwelzijn in
Overbetuwe?
Behoudens wettelijke regelingen, onder andere in het Burgerlijk Wetboek
(opvangplicht zwerfdieren) en de Wet natuurbescherming (zorgplicht voor in het wild
levende dieren), zijn er geen andere beleidskaders binnen de Gemeente Overbetuwe.

4.

Met welke organisaties heeft Overbetuwe contact voor het waarborgen van
dierenwelzijn?
Sporadisch met de Dierenbescherming (informatie), Stichting Akka’s
Ganzenparadijs/Hofganzen (ten aanzien van de opvang van de kippen en hanen die
uit het Galamapark worden gehaald), Faunabeheereenheid (informatie).

5.

Met welke particulieren heeft Overbetuwe contact voor het waarborgen van
dierenwelzijn?
Mevrouw V. Jansen haalt met toestemming van de gemeente (gedumpte) tamme
konijnen uit het Galamapark en zorgt dat zij herplaatst worden. Daarnaast is er
contact met de heer J. Cornelissen, de (vrijwillige) beheerder van het Galamapark.
Voorafgaande aan de ‘vangacties’ van (gedumpte) kippen en hanen in het
Galamapark, is contact geweest met een aantal buurtbewoners die hebben
meegedacht aan een oplossing.

6.

Welke evenementen worden in Overbetuwe georganiseerd waarbij dieren betrokken
zijn en waarvoor een vergunning vereist is?
In 2020 staan er diverse evenementen gepland op onze evenementenkalender,
waarbij dieren betrokken zijn. De volgende evenementen waarvoor een vergunning
moet worden aangevraagd zijn:
- European Nursery Championship – border Collies
- Circus met kleine dieren
- Honden/kattententoonstellingen
- Paardenmarkt
- Sint intochten (paard)
- Elst op Stelten (kinderboerderij)
- Kerst (levende kerststal met dieren)
- Nationale Hengeldag (professioneel vissen tbv promotie hengelsport)
- Activiteiten op Landerij de Park met daarbij boerderijdieren
Naast de diverse evenementen komen er ook met enige regelmaat verzoeken binnen
voor de huur van viswater (door hengelsportverenigingen) en
jachthuurovereenkomsten. Dan gaat het om privaatrechtelijke aangelegenheden (de
gemeente heeft dan de rol als eigenaar van de grond en het water waarvoor het
verzoek geldt). Ook komen er af en toe klachten over overlast door onder andere
konijnen.

7.

8.

Aan welke kaders worden deze vergunningsaanvragen getoetst?
Als er bij een evenement (huis)dieren betrokken zijn, dan wordt er bij de GHOR
advies gevraagd ivm het gebruik van dieren.
Op grond van o.a. dit advies wordt het evenement beoordeeld en wordt er vergunning
verleend.
Bij de paardenmarkt zijn er diverse instanties betrokken bij de vergunning. Er wordt
advies gevraagd en is er controle door een dierenarts op de paarden bij toegang tot
de markt. De verantwoordelijkheid ligt bij de Stichting Paardenmarkt Elst. Zij dragen
zorg voor een goed en ordelijk verloop van dit evenement, mede aan de hand van het
Protocol Welzijn Paardenmarkt.
Ten laste van welke post(en) in de begroting komt dierenwelzijn?
61204000 Opvang zwerfdieren (hieronder valt het ophalen van (zwerf)dieren door de
Dierenambulance en de opvang in Dierentehuis Arnhem en Omstreken te Velp.
Jaarlijks budget: € 50.000.
65702105 Dierenkamp Elst (hieronder valt bijvoorbeeld het voer voor de herten (en
kippen) in het hertenkamp). Jaarlijks budget: circa € 6.000.

9.

Hoeveel dieren worden beheerd door gemeente Overbetuwe, zoals bijvoorbeeld in
het Galamapark in Elst het geval is?
Er zijn circa 10 (dam)herten in beheer van de gemeente. Daarnaast worden eventueel
aanwezige kippen ook gevoerd, dit zijn echter officieel zwerfdieren.

10.

Welke documenten zijn er in Overbetuwe waarin dierenwelzijn aan bod komt? Wij
verzoeken u deze documenten toe te voegen aan de beantwoording van deze
technische vragen.
Zie bijgevoegd (al eerder per e-mail verzonden aan mevrouw Bruinsma):
- Evaluatie Paardenmarkt 2018
- Aantal praktijkvoorbeelden
- Overzicht werkzaamheden betreffende dieren in de gemeente

Praktijkvoorbeelden
Overlast konijnen
Af en toe meldingen van bewoners die overlast ervaren van konijnen die planten
opeten in hun tuin of holen graven. Soms komt het voor dat mensen dan net hun tuin
opnieuw hebben laten inrichten (voor meer dan € 10.000) en zij willen dan dat de
konijnen worden weggevangen. Gemeld dat wij op één enkele melding (uit die buurt)
geen actie gaan ondernemen.
In het verleden regelmatig ontheffingen aangevraagd bij het ministerie, om ene jager
in te kunnen zetten. Laatste 2 jaar bijna geen meldingen, dus ook geen actie
ondernomen.
Ontheffing is onder de nieuwe regelgeving niet meer nodig vanuit het ministerie,
gemeente kan toestemming verlenen. Maar dit hebben we nog niet toegepast.
Onlangs ook een melding van een omwonende van het Galamapark, die wilde de
konijnen weggevangen hebben. Maar hij gaf geen reden. Geantwoord dat wij
vooralsnog geen maatregelen treffen.
Verhuur viswater
Er komen af en toe verzoeken van de hengelsportverenigingen in de gemeente om
water te mogen huren voor hun leden (voornamelijk jeugd). We hebben altijd bij dit
soort verzoeken toestemming gegeven, maar nooit echt nagedacht over hoe wij
willen dat onze wateren worden beheerd en of wij het vanuit
dierenwelzijnsperspectief willen toestaan. Het belang van een hengelsportvereniging
staat dan haaks op het dierenwelzijn.
Bij een recente aanvraag aangegeven dat wij voorlopig terughoudend zijn met het
geven van nieuwe toestemmingen/huurovereenkomsten, omdat wij onze werkwijze
ten aanzien van dit onderwerp tegen het licht willen houden.
Gedumpte dieren
Dit is voornamelijk aan de orde in het Galampark (kippen/tamme konijnen), hoewel ik
onlangs ook een melding kreeg van iemand die koikarpers had zien zwemmen in het
water bij Park de Wuurde. De tamme konijnen worden door een inwoonster van de
gemeente uit het park weggevangen en herplaatst. De kippen worden met een
vangactie door het bedrijf Hofganzen in samenwerking met Stichting Akka’s
Ganzenparadijs uit het Galamapark gehaald. De hanen blijven op het terrein van de
stichting wonen, de kippen worden waar mogelijk herplaatst. Dit is een
diervriendelijke oplossing!

Evaluatie Paardenmarkt 2018 / 6 november 2018
Aanwezig:
Bestuur paardenmarkt : Johan Huitink / Do Witjes
Toezichthouders : Erik de Haan / Morrisson Splithof
Wijkagent: Ria Bernardus
Werf: Jos Derks
Evenementencoördinator : Angelica Philippo
Schriftelijke evaluatie van de Richard Latte (veiligheid) en Wichard ten Westenend
(brandweer)
Morrisson:
 Op de Rijksweg zuid wordt te hard gereden door de auto’s en de fietsers.
Voor de volgende keer maatregelen bedenken, zoals de weg knijpen, inzet verkeersregelaars
en borden.
Ria:









Het was een leuke dag met een goede sfeer, de regen kwam precies op tijd.
Geen fietsen plaatsen bij expert, dat belemmerd de doorgang voor de
calamiteitendienst.
Zie ook de opmerkingen van de brandweer.
Toiletwagen in de Sint Maartenstraat open houden tot het einde, dus tot na 16.00 uur.
2 extra schermen plaatsen op de Stationsstraat bij het plaskruis, dus niet alleen als
afzetting bij de bewoners maar ook om het plaskruis heen.
Volgende keer kijken naar de benodigde ruimte voor Tante, er stonden dranghekken,
kunnen deze ook weg, dus geen hekken plaatsen op de weg ?
Plaatsen van een plaskruis aan de andere kant van Tante, daar waren veel
wildplassers
Er waren wat ongeregeldheden bij het Wapen van Elst en bij Tante

Jos:








Johan:





Bij het opruimen was de kleine Molenstraat geblokkeerd
Het opruimen is erg bewerkelijk door de hoeveelheid stro
De werf blijft dezelfde tijden de werkzaamheden verrichten in de nacht, ongeacht het
tijdstip van het beginnen van de paardenmarkt
Verkeersregelaars stonden wel erg lang op dezelfde positie, begonnen om 23.00 uur
en deze stonden er ook nog de volgende dag aan het einde v.d. middag
Na overleg besloten om de volgende keer om 15.00 te beginnen met schoonmaken
en dan beginnen bij de Halve Morgen, de paardenmarkt stopt om 14.00 uur, de
warenmarkt stopt om 16.00 uur.
De inzet van de veegmachine op de Valburgseweg kan later als de warenmarkt
opgeruimd is, wel rekening houden met de mensen die dan aan het eten zijn op de
terrassen.

Inzet van de motorlance bespreken
Succesvolle paardenmarkt
Volgend jaar eventueel om 05.00 uur beginnen
Kijken naar de horeca, hoe laat beginnen met het schenken van alcohol ?
Mag dat ook in de nacht, of aparte ontheffing aanvragen ?
Geen muziek aan de voorzijde van de vereniging, dit ivm het welzijn van de paarden

Angelica:
 Brieven aan passen van de omwonende , ook aangeven dat in de omliggende straten
een parkeerverbod geldt ( bv Pr. Irenestraat, ook parkeerverbod in de Oranje
Nassaustraat)




Afspraak inplannen in april/mei 2019 voor een groot overleg met alle partijen, dus ook
de Ghor en de brandweer uitnodigen
Kijken naar de horeca, gezamenlijke begintijd ?

Evaluatie Richard Latta (afd. veiligheid) per mail ingediend
Algemeen
Mede of misschien wel dankzij een prima organisatie is de paardenmarkt heel goed verlopen.
Dus mijn complimenten voor de organisatoren.
Om 09:00 uur hadden we een zogenaamd calamiteitenoverleg waarbij besproken is hoe we
om zouden gaan met een (gedeeltelijke) ontruiming van de Dorpsstraat inclusief het
evacueren van de paarden. Leidraad was het ontruimingsplan dat door de organisatie was
opgesteld. Was wat mij betreft een prima overleg.
Afgesproken dat een plan voor een eventuele ontruiming volgend jaar eerder opgepakt wordt.
Opmerking: het is goed dat de brandweer aandacht vroeg voor het eventueel evacueren van
paarden. In het vervolg graag eerder komen met dit soort aandachtspunten: daarvoor hebben
we immers de vooroverleggen.
Gezamenlijk rondje politie, brandweer en gemeente
Na het calamiteitenoverleg hebben Johan van Kleef, Ria Bernardus, Wichard ten Westenend
en ik een rondje gemaakt over de paarden- en warenmarkt. Dit vond ik zeer zinvol en wat mij
betreft doen we dat bij de volgende editie ook weer. Aandachtspunten:
 Op de Dorpsstraat staan voor de juweliers grote bloembakken. Deze belemmerden de
doorgang voor de hulpdiensten. Is op te lossen door de bakken te verplaatsen richting
gevels of richting rijbaan van de Dorpsstraat.
 Aan het begin van de Dorpsstraat, ter hoogte van Expert stonden heel veel fietsen. Deze
belemmerden ook de doorgang voor de hulpdiensten. Daar moet een andere plaats voor
worden gecreëerd.
 Aan het begin van de Dorpsstraat was een tekstbord aan een dranghek bevestigd.
Volgens mij met de tekst: bewaakte fietsstalling. Of dat inderdaad de tekst was weet ik
niet meer: wat ik wel weet is dat de tekst niet relevant of van toepassing was en dat we
daarom het tekstbord er af hebben gehaald.
 De toegang tot het gemeentehuis werd belemmerd. Moet volgend jaar echt anders (maar
dan is de situatie door de verbouw waarschijnlijk ook wel anders).
 Warenmarkt was prima: een groot en divers aanbod. Regelmatige controle is wel
gewenst. Want nadat wij ons rondje hadden gemaakt bleek dat er bij een aantal kramen
statafels op straat waren geplaatst en toen het begon te regenen werden deze zelfs
overkapt. Dat is voor de doorgang van het publiek niet wenselijk.
 Er moet nog eens kritisch gekeken worden naar de noodzaak van de aanwezigheid van
de BOA’s overdags. Na 14:00 uur hebben deze weinig meer te doen. Wellicht dat het
beter is om de aanwezigheid op de paarden- en warenmarkt af te wisselen met
werkzaamheden elders in de gemeente.
 De noodzaak van de aanwezigheid van een motolance is arbitrair. Natuurlijk kan er altijd
wat gebeuren maar je kunt je afvragen waarom er bij de paardenmarkt een motolance
aanwezig moet zijn terwijl dat bij andere evenementen, met een vergelijkbaar aantal
mensen en/of risico’s, niet gebeurt. Wat mij betreft gaan we dit opnemen met de GHOR.
Hierbij merk ik nog op dat de verpleegkundige van de motolance ook aangaf dat hij de
noodzaak niet (direct) inziet.
Evaluatie Wichard te Westeneind (brandweer)
Toezicht paardenmarkt Elst 2018
Op maandag 3 september 2018 heeft s ’morgens een toezicht plaats gevonden met
gemeente, politie en brandweer. Tijdens het toezicht is er gekeken naar de bereikbaarheid
van de hulpdiensten op het gehele evenemententerrein en of werd voldaan aan de BGBOP
met name de aanwezige bakkramen.
Bereikbaarheid; De zgn. calamiteitenroutes (toegangswegen naar de Dorpsstraat) waren zo
goed als vrij gehouden van auto’s waardoor de bereikbaarheid voor de hulpdiensten goed
was. Dit is een verbetering van voorgaande jaren. Het vrijgehouden gedeelte(rode
klinkerbestrating) was zo goed als vrij, echter bij de twee juweliers aan de Dorpsstraat zijn
zgn. 1.ram voorzieningen (bloembakken/keien) aanwezig. Hierdoor werd de doorgang
geblokkeerd. Verzoek de volgende keer deze voorzieningen richting de winkelpui te
verplaatsen. 1.

De toegang tot de calamiteitenroute op de hoek Dorpsstraat/Grotenmolenstraat werd
geblokkeerd door geparkeerde 2.fietsen. Hierdoor werd de bereikbaarheid te niet gedaan.
Volgend jaar een oplossing voor bedenken.
2.

Bakkramen Op het evenementen terrein waren diverse bakkramen aanwezig. Dit varieerden
van frietkarren, grote en kleine oliebollenbakkramen, visbakkramen en vis/vlees rookkasten.
Deze werden gestookt op gas en de rookkasten met hout.
De opstelplaatsen waren goed met uitzondering van palingrokerij ’t Tonnetje bij het gemeente
huis. Deze rokerij stond te dicht tegen het gemeentehuis opgesteld. Bij een kleine
oliebollenkraam de gasslang afgekeurd. Deze slang moest vervangen worden omdat deze
gas lekte. Dit werd opgepakt door de exploitant.
Met vriendelijke groet,
Wichard ten Westenend
Coördinator risicobeheersing Operationeel Woordvoerder VGGM T. 088-3555436 E.
Wichard.ten.westenend@vggm.nl

Dieren in de gemeente Overbetuwe
Werkzaamheden:
 Gesprekken en sluiten overeenkomsten viswaterverhuur, jachthuur
 Behandelen meldingen konijnenoverlast
 Aansluiten (half)jaarlijks ganzenoverleg Rijkerswoerdse Plassen
 Galamapark: problematiek kippen/hanen
 Uiteenlopende vragen en problemen over/met dieren(overlast) beantwoorden/oplossen
 Behandelen vergunningaanvragen
Hoe doen we het nu?
Vissen
Hengelsportvereniging dient verzoek in voor aanvraag viswater of verlenging van een
bestaande overeenkomst. In overleg met groen/beleid (Piet) wordt dit al dan niet toegekend.
Linda voert gesprekken en maakt overeenkomsten.
Huuropbrengsten: 65706000 Overige grondverhuur / 7361000 Overige huren.
Jacht
Individuele jagers dienen een verzoek in voor het huren van gemeentegrond voor de
plezierjacht, of voor het verlengen van een overeenkomst. Linda maakt de overeenkomsten.
Huuropbrengsten: 65706000 Overige grondverhuur / 7361000 Overige huren.
Konijnenoverlast
Meldingen van konijnenoverlast komen via meerdere kanalen binnen, maar komen uiteindelijk
bij Linda terecht. In het verleden is bij veel meldingen van overlast een ontheffing
aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, om de konijnen te mogen vangen (en
afmaken). Nu al paar jaar geen ontheffing, want geen meldingen. Er is momenteel ook geen
jager die op afroep kan komen.
Linda vraagt normaliter ontheffing aan.
Budget (ontheffing): 65706000 Overige grondverhuur / 5383000 Ov.aankoop niet duurz.
Goederendiensten (totaal budget 2019 € 5.000).
Ganzenoverleg
De afgelopen jaren was er één of twee keer per jaar een ganzenoverleg ten aanzien van de
geluidsoverlast door beheer en schadebestrijding van ganzen, geïnitieerd door de gemeente
Arnhem. Daarbij schuiven aan Overbetuwe, een aantal betrokken burgers (ook Leo de Groot
van de PvdD), de Faunabeheereenheid en Uiterwaarde (beheerder Rijkerswoerdse Plassen).
Een aantal jaar geleden hebben wij meebetaald aan een zgn. Agrilaser, die ganzen bij het
water moet verjagen. Dit overleg is voor het laatst geweest in 2016.
Galamapark
Kippen/hanen
Sinds een paar jaar worden er overmatig veel kippen en hanen gesignaleerd in het
Galamapark. In eerste instantie liepen deze dieren alleen binnen het hertenkamp, maar nu
ook veelvuldig daarbuiten. Eind 2017 heeft een actie plaatsgevonden, waarbij circa 240
kippen/hanen zijn opgehaald en ondergebracht bij een stichting in het oosten van het land.
Inmiddels (feb 2019) staat een tweede vangactie in de planning. Nu gaat het om circa 60
kippen/hanen.
Budget: 61204000 Opvang zwerfdieren / 5383000 Ov.aankoop niet duurz. Goederendiensten
(totale budget 2019 € 50.000).
Konijnen
De tamme konijnen die worden gedumpt in het park worden eruit gehaald door een
inwoonster van onze gemeente, Veronica Janssen. Zij heeft hiervoor toestemming van de
gemeente. Zij vangt ze op en herplaatst ze.
De wilde konijnen leveren over het algemeen geen problemen op. Begin 2019 is wel de
melding gekomen dat de konijnen jonge bomen aanvreten (waardoor ze niet aanslaan) en
holen en gangen graven, die bij de wandelpaden verzakkingen veroorzaken. Van Sjoerd en
Bas het verzoek gekregen ze te laten weghalen. Advies gevraagd aan Dierenbescherming.
Overige dieren
Overige vragen m.b.t. dieren gaan bijvoorbeeld over muizenoverlast, kauwen, pauwen,
meeuwen, kikkers etc. Dit betreft meestal meldingen van overlast, vaak in een bepaalde tijd
van het jaar. De melder wordt telefonisch of schriftelijk geïnformeerd, waarbij meestal het
antwoord is dat we hier niets aan doen. Indien nodig wordt doorverwezen naar het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen of informatie bij de Dierenbescherming ingewonnen.

Vergunningen
Bij team Vergunningen worden regelmatig aanvragen ingediend voor evenementen met
dieren, zoals de bekende paardenmarkt, maar ook shows met dieren (katten/honden/vogels).
Bij gebrek aan visie en beleid wordt veelal puur gekeken of een evenement op grond van het
bestemmingsplan mogelijk is. Zo ja, dan wordt veelal vergund, omdat wij geen aanvullende
voorwaarden/eisen hebben om die evenementen te verbieden. Overigens is voor de
paardenmarkt heel veel geregeld om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen. De
paardenmarkt wordt georganiseerd door de Stichting Paardenmarkt Elst, in samenwerking
met de gemeente en andere partijen. Andere stichtingen nemen zelfs een voorbeeld aan
‘onze’ paardenmarkt als het gaat om dierenwelzijn en het handhaven van de openbare orde
en veiligheid.
Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)
De gemeente is aangesloten bij het KAD. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in
Wageningen is een landelijk kenniscentrum voor informatie, advies, opleidingen en
onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren.
Budget (contributie): 67404000 Ongediertebestrijding en kadavers / 5383000 Ov.aankoop niet
duurz. Goederendiensten (totale budget 2019 € 7.944).
Beleid
Er is geen beleid geformuleerd over het onderwerp ‘dieren’. Er is geen wethouder die
dieren(welzijn) actief in zijn portefeuille heeft.
Wel is in 2016 een ‘memo plaagdieren’ geschreven, naar aanleiding van een presentatie
gehouden door Loo Plan voor bos, natuur en landschap. Deze memo, met daarin een aantal
aanbevelingen, besteedt aandacht aan bruine rat, konijn, vleermuis, gans en steenmarter. Bij
de presentatie waren ook 2 teammanagers (Dave en Wilma) aanwezig. Het idee was om een
discussiepaper te maken voor Wijnte over een aangepaste werkwijze, waarbij de gemeente
haar wettelijke taken uitvoert en de melder een grotere verantwoordelijkheid krijgt. Deze
discussiepaper is er helaas nooit gekomen.
Betrokken wethouders
Jan van Baal: openbare ruimte (met name overlast door dieren)
Wijnte Hol: sport en evenementen (bijv. vissen, paardenmarkt)
Wat zouden we (moeten) willen?
1. Beleidsnotitie (Nota Dierenwelzijn of enkel een collegevoorstel) opstellen, om bij
verzoeken aan te kunnen refereren. Dit eventueel in samenwerking met
Dierenbescherming of vergelijkbare organisatie.
2. Eén van de wethouders neemt dierenwelzijn in zijn portefeuille op. Daarnaast in ieder
geval één ambtenaar om het beleid uit te voeren.
3. Aandacht voor campagnes van onder andere de Dierenbescherming, bijvoorbeeld Happy
Konijn, Deel je wei etc. Maar ook bijv. Februari, gebitsmaand bij de dierenarts.
Onderwerpen die aan bod kunnen komen
 Hengelsport: bijv. regelmatig overleg met de hengelsportverenigingen over de
visstand en waterkwaliteit, regelmatige controles (bijvoorbeeld elk half jaar) van de
viswateren
 Plezierjacht: bijv. geen overeenkomsten voor plezierjacht meer aangaan
 Beheer- en schadebestrijding: bijv. overeenkomsten in het kader van beheer- en
schadebestrijding aangaan met de Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost of de
(overkoepelende) Faunabeheereenheid Gelderland, niet met individuele jagers
 Verzoeken voor jachthuur/viswaterhuur afzetten tegen het algemeen belang en het
belang van de dieren
 Vuurwerkvrije zones: bij plekken waar veel dieren zijn (park, boerderij, manege etc.)
 Ballonnen in openbare ruimte: uitdelen en/of oplaten verbieden bij evenementen
 Levende kerststallen en ander ‘vermaak’ met dieren: niet vergunnen
 Duiven loslaten (bij trouwerijen): niet toestaan
 Evenementen tijdens broedseizoen: niet toestaan indien dit schadelijk is of kan zijn
voor vogels
 Strengere eisen t.a.v. brandveiligheid in stallen voor zover mogelijk
 Voorkomen megastallen en niet-grondgebonden veehouderij









Schuilstallen mogelijk maken: via bestemmingsplan/omgevingsplan
Hondenbeleid (of hebben we dat al)
Educatieve functie kinderboerderijen: in vergunning opnemen
Ondersteuning minima dierenartskosten: bijv. één consult voor één dier, per
huishouden per jaar
Protocol paardenmarkten (is al een voorwaarde in vergunning)
Helpdeks hulpverleners DB met signaalkaart dierenwelzijn
Shows met dieren (honden/katten/(roof)vogels etc.

Collega’s mailen of zij aanvragen/werkzaamheden hebben over dieren.

