AANBEVELINGEN VOOR DIERVRIENDELIJKE GEMEENTES
ALGEMEEN
Op gemeentelijk niveau valt er veel te winnen voor dierenwelzijn. De gemeente is
verantwoordelijk voor gevonden huisdieren, vergunningen voor landbouwbedrijven,
vergunningen en subsidies voor evenementen waarbij dieren gebruikt worden, en
voor de omgang met in het wild levende dieren. Bovendien kan de gemeente een
voorlichtende rol spelen wat de omgang met dieren betreft.
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Formuleer een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid in een
dierenwelzijnsnota. Een wethouder met de portefeuille dierenwelzijn is
verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid.
Zorg dat dierenwelzijn consistent is geïntegreerd in beleid op het gebied
van landbouw, bouw, natuur, milieu, economie, onderwijs etc.
Stimuleer voorlichting over dierenwelzijn door organisaties die zich
hiermee bezig houden medewerking te verlenen voor hun activiteiten.
Zet een dier- en natuur adviesraad op met stakeholders in de gemeente.
Neem dieren op in draaiboeken van hulpdiensten voor rampen. In
het draaiboek wordt de evacuatie en in veiligheid stelling geregeld
van huisdieren en dieren die in parken, dierentuinen, maneges en
kinderboerderijen leven.
Bevorder samenwerking tussen Dierenambulance, dierenasielen en
hulpdiensten als (dieren)politie en brandweer.
Verbeter de handhaving van regelgeving die aan dieren bescherming
moet bieden.

DIEREN IN DE LANDBOUW
De intensieve veehouderij zorgt niet alleen voor veel dierenwelzijnsproblemen, maar
ook voor een enorme impact op natuur, milieu, klimaat en menselijke gezondheid.
Voor het oprichten en uitbreiden van veehouderijbedrijven zijn vergunningen nodig
van de gemeente. Hierbij is landelijke én gemeentelijke wetgeving van belang.
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Stel bestemmingsplannen zo vast dat intensieve veehouderij binnen de
gemeente tegen wordt gegaan.
Stimuleer diervriendelijke en duurzame alternatieve vormen van
veehouderij.
Hanteer een duurzaam beleid in de kantines van de
gemeentelijke diensten en afdelingen door duurzaam en
plantaardig voedsel te stimuleren en dierlijke eiwitten te
beperken.
Geef voorlichting aan het publiek over de voordelen van een
meer plantaardig dieet en de problemen veroorzaakt door
overmatige consumptie van dierlijke eiwitten. Steun alternatieven die
zich hiervoor inzetten zoals de Flexitariër campagne van Natuur&Milieu.

DIEREN IN ‘ENTERTAINMENT’
Dieren worden op allerlei manieren gebruikt en misbruikt voor ‘entertainment’. De
gemeente kan een actieve rol spelen in het toestaan of weren van het gebruik van
dieren in entertainment.
•• Weer het gebruik van dieren voor vermaak en andere evenementen.
Voer een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren
en geef geen vergunningen af voor promotie activiteiten,
evenementen, kerststallen, traditioneel volksvermaak en
andere gelegenheden met dieren.
••
Stel eisen aan de vergunningverlening voor
paardenkoetsen.
•• Voer een diervriendelijk beleid voor kinder- en
stadsboerderijen en hertenkampen. Stel eisen aan
leefomgeving, ruimte, soort specifieke eisen, contact
tussen mens en dier, verzorging, educatieve waarden,
dierenarts controles, fok en handel in dieren.
•• Stel eisen bij het verlenen van subsidie aan
dierentuinen en andere bedrijven die dieren houden,
bijvoorbeeld wat betreft fokbeleid, leefomgeving, etc.

DIEREN IN HET WILD
In het wild levende dieren dienen met rust gelaten te worden, behalve wanneer zij
hulp nodig hebben. Wanneer dieren overlast veroorzaken, moet het uitgangspunt
zijn dat deze dieren in leven worden gelaten en dat er gezocht wordt naar duurzame
manieren om de overlast aan te pakken. Het doden van dieren is geen oplossing,
doordat zij met snelle voortplanting de sterfte compenseren. Volgens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de gemeente bovendien vaak
verantwoordelijk voor uitvoering van de Flora- en fauna wet.
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Stem het beheer en aanpassen van openbaar groen af op
natuurontwikkeling en de bescherming van individuele dieren en
hun leefgebied. Rekening moet worden gehouden met maaibeleid,
ecologische knelpunten, diervriendelijke bebouwing, groene daken, etc.
Licht bewoners voor over diervriendelijke maatregelen om overlast
in hun omgeving te voorkomen of te beperken. Zet in op een grotere
acceptatie van dieren als onderdeel van de leefomgeving.
Pak overlast van dieren zoals muizen, ratten, duiven, konijnen en mollen
op een diervriendelijk en duurzame manier aan.
Verbied jacht en hanteer in plaats daarvan een diervriendelijk beleid in
gevallen van overlast door in het wild levende dieren.
Leg sportvissen aan banden en geef hier geen nieuwe
vergunningen voor af.
De gemeente stelt hengelvrije gebieden in, waar de vissen
en de burgers niet permanent geconfronteerd worden met
hengelaars.
Neem verantwoordelijkheid voor vervoer, opvang en medische hulp voor
dieren in nood.
Geef geen vergunningen af voor vuurwerk in gebieden of jaargetijden
waarin dieren hier kwetsbaar voor zijn.
Voer een beleid voor een schone gemeente. Voorkom rondzwervend
(plastic) afval, bescherm de waterkwaliteit en gebruik geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen.

DIEREN VOOR GEZELSCHAP
In Nederland worden ruim 31 miljoen dieren als gezelschapsdier of huisdier
gehouden. Dit zijn niet alleen honden en katten, maar ook konijnen, vogels,
reptielen en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren zoals paarden en
geiten. Gezelschapsdieren die ontsnapt of achtergelaten zijn, vallen onder de
verantwoordelijkheid van de gemeente.
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Neem verantwoordelijkheid voor vervoer, opvang, medische zorg en zo
nodig castratie van gedumpte en gewonde (zwerf)dieren.
Geef voorlichting over het aankopen en houden van huisdieren.
Ontmoedig de aankoop van huisdieren in dierenwinkels en tuincentra.
Stimuleer identificatie & registratie van huisdieren en het castreren
van katten die buiten mogen lopen.
Vorm beleid voor gezelschapsdieren van daklozen, minima,
ouderen, huiselijk geweld situaties en andere groepen waar het
dierenwelzijn in de knel kan raken.
Voer een hondenbeleid dat overlast bestrijdt door goede
voorzieningen te treffen in de openbare ruimte. Hondenbelasting
wordt alleen besteed aan maatregelen voor honden zoals
uitlaatgebieden en speelvelden.
Hanteer een diervriendelijk en op preventie gericht protocol bij
honden na bijtincidenten.

DIEREN IN MODE
Op het gebruik van dieren voor mode heeft de gemeente weinig invloed. De
gemeente kan in voorwaarden voor de verstrekking van subsidie echter wel bepalen
of evenementen die producten zoals bont promoten, steun krijgen.
••

Geef geen subsidie aan organisaties, bedrijven of evenementen die zich
bezig houden met de promotie van bont.

DIEREN IN ONDERZOEK
Op het gebruik van proefdieren kan de gemeente weinig invloed uitoefenen omdat
hier alleen nationale regelgeving voor geldt. Wel kan de gemeente controleren op
vergunningen en haar eigen beleid diervriendelijk maken.
••

Kies voor de schoonmaak van faciliteiten van gemeentelijke diensten en
afdelingen voor dierproefvrije schoonmaakproducten.

