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1. LEESWIJZER

2 Inleiding:
Een algemene omschrijving van Dierenwelzijn en een inleiding hoe de gemeente Brunssum anno 2020 hier
invulling aan denkt te geven.
3 Wettelijk en Bestuurlijk kader:
Hier vindt een opsomming plaats van wetten en regelgeving over dierenwelzijn en waarin dit thema aan de
orde komt.
4 Probleemgebieden
In dit hoofdstuk vindt behandeling en beschrijving plaats van de diverse disciplines en probleemgebieden
ten aanzien van dierenwelzijn.
5 Voorwaardenscheppend beleid.
Dit kan gelezen worden als een conclusie over hoe de gemeente met dierenwelzijn dient om te gaan.
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2. INLEIDING
2.1 Nota Dierenwelzijn Brunssum 2007
Met het in oktober 2007 vaststellen van de nota Dierenwelzijn werd een begin gemaakt met de invoering
van het thema dierenwelzijn in de gemeente Brunssum.
Dierenwelzijn is toen aan een ambtelijke en bestuurlijke portefeuille toegevoegd.
Het thema dierenwelzijn heeft zich sindsdien verder ontwikkeld en verwerft meer en meer een prominente
plek in onze samenleving.
Iedereen heeft er wel een mening over en kijkt ernaar vanuit zijn of haar belevingswereld. Daarnaast raakt
de doorsnee mens steeds verder verwijderd van dieren met hun belangen en van de natuur.
Agelopen jaren is er samenwerking geweest met de Dierenbescherming Regio Limburg, Vereniging voor
Natuur Monumenten, de Kinderboerderij in het Schutterspark, de imkers en de visvereniging.

2.2 Nota Dierenwelzijn Brunssum 2020
De nota Dierenwelzijn oktober 2007 is inmiddels alweer 13 jaar oud. Voor de huidige bestuurders
aanleiding deze nota te laten actualiseren naar de huidige stand van Dierenwelzijn.
In onze samenleving is de verbondenheid tussen mens en dier van toenemend belang. Vooral de in het wild
levende dieren staan in de huidige maatschappij steeds meer in het voetlicht. Jammer genoeg vaak niet in
positieve zin. Door onze manier van leven claimen wij steeds meer vrije ruimte, ruimte die vaak het
noodzakelijke leefgebied voor dieren vormt. Hierbij zal de mens het altijd winnen van de dieren met als
gevolg dat we onze eigen leefwereld verarmen zonder het vaak in de gaten te hebben.
Verhalen over de teloorgang van de insectenwereld en het dramatisch afnemen van aantallen en soorten
weidevogels en akkerdieren zijn alom bekend.
In deze nota gaan we deze en andere thema’s behandelen.
Het is duidelijk dat de mens zonder dieren niet kan voortbestaan. Zonder dieren in onze directe omgeving
zou de samenleving een gebrek hebben aan levendigheid en veelzijdigheid, vooral in de stedelijke
omgeving.
Als mensen hebben wij een verplichting tegenover de dieren. De zorg voor hun welzijn en gezondheid
vergt extra aandacht omdat dieren in en om een dorp of stad vaak afhankelijk zijn van de mens.
Dieren hebben een eigenwaarde, een zogenoemde intrinsieke waarde.
Bij steeds meer gemeenten in ons land is dierenwelzijn een vast onderdeel van het
Gemeentelijk beleid.
Naast een morele verantwoordelijkheid ten aanzien van dieren heeft de gemeente ook een juridische
verantwoordelijkheid. Dieren die in de gemeente gevonden worden en waarvan een eigenaar vermoed
wordt vallen conform het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8, lid 3) onder de verantwoordelijkheid van
de gemeente.
De opvangplicht van de gemeente beperkt zich niet alleen tot honden en katten. Het gaat om alle gevonden
dieren die vermoedelijk een eigenaar hebben. Het kan dus ook gaan om een konijn, papegaai of cavia die
ontsnapt is. Maar ook om het verwijderen (ruimen) van kadavers daar waar volksgezondheid of afschuw in
het geding zijn.
Daarnaast zijn er ook nog dieren waarvan de eigenaar bekend is maar deze zich in een kwetsbare positie
bevindt waardoor hij tijdelijk of niet meer voor zijn dier(en) kan zorgen dat/die onder zijn hoede is/zijn.
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Wat is dierenwelzijn?
Een goed welzijn begint met een goede gezondheid. Maar met fysieke gezondheid alleen komt het
dierenwelzijn onvoldoende tot zijn recht. Een goed dierenwelzijn omvat zowel het fysieke als niet-fysieke
welzijn van dieren.
Overheidsinstanties en instanties die zich met dierenwelzijn bezighouden nemen allen de
standaardformuleringen van de commissie Brambell (1965) als uitgangspunt om dierenwelzijn te
formuleren. Het rapport of de nota van de commissie Brambell zijn niet meer op de gebruikelijke wijze
opvraagbaar zodat we dit niet op waarde kunnen inschatten.
Door de commissie Brambell (1965) zijn een
vijftal universele vrijheden voor dieren
geformuleerd.
Dieren zijn vrij:
 1) van dorst, honger en onjuiste voeding;
 2) van fysiek en fysiologisch ongerief;
 3) van pijn, verwondingen en ziektes;
 4) van angst en chronische stress;
 5) om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag
te vertonen;
Deze vrijheden kunnen als basis gebruikt worden
om het algemeen beleid op het terrein van dierenwelzijn vorm te geven.
Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen na aan het hart ligt.
In onze gemeente bevinden zich tal van dieren. Door de inwoners worden zeer uiteenlopende
gezelschapsdieren gehouden. Huisdieren verrijken het leven van veel mensen, geven afleiding, nodigen uit
tot zorg en maken het gemakkelijker om contacten met de medemens te leggen.
In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich landbouw(huis)dieren.
De grootste groep dieren wordt echter gevormd door in het wild levende dieren.
Dieren hebben ook een eigen waarde, een innerlijke waarde, die onafhankelijk is van hun nut en/of
noodzaak (of schade) voor de mens. Het welzijn van dieren in onze gemeente is dan ook in de ogen van de
gemeenteraad een zaak van algemeen belang.
In deze nota wordt zo concreet mogelijk aangegeven op welke gebieden het wenselijk is dat de gemeente
Brunssum nader beleid gaat ontwikkelen om het welzijn van de dieren in onze gemeente te waarborgen.
Daarnaast worden ook de zaken vermeld die al vastgelegd zijn in reeds bestaande wet- en regelgeving en
beleidsvoering. Hierdoor wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van het totale beleid aangaande
dierenwelzijn in de gemeente Brunssum met de nadruk op hetgeen beter zou kunnen en/of anders zou
moeten.
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3. WETTELIJK EN BESTUURLIJK KADER

3.1 Algemeen
Ten aanzien van het dierenwelzijn geldt voor de gemeente het landelijk juridisch kader. Regelgeving op dit
terrein is in principe een zaak van het Rijk. Handhaving van de naleving van de Wet dieren gebeurt door
inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), dit
in samenwerking met de afdeling van de Dierenbescherming Zuid-Limburg en de politie.
Het belangrijkste landelijk wettelijk kader van het dierenwelzijn zijn:
1) De Wet dieren sinds 1 januari 2013
2) De Wet Natuurbescherming sinds 1 januari 2015.
Daarnaast is er nog wetgeving waarbij de gemeente betrokken is en een prominente rol is toegekend.
Het betreft dan het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Plaatselijke Verordening en als laatste de Algemene
Wet bestuursrecht.

3.2.1 De Wet dieren
De Wet dieren gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Dat houdt in dat mensen de
dieren met respect dienen te behandelen en dat we dieren niet nodeloos in hun welzijn mogen benadelen.
Het komt erop neer dat het verboden is dieren onnodig pijn te doen, letsel te veroorzaken, de gezondheid of
het welzijn te beschadigen, de nodige zorg te onthouden, te doden of een dier als prijs, gift of beloning uit
te reiken.
De Wet dieren is een kaderwet. Dit betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de
mogelijkheid biedt om allerlei (deel-) onderwerpen (bijvoorbeeld regels ten aanzien van houden en doden
van dieren) te regelen via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen.
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De volgende bestaande wetten gaan op in de Wet dieren en komen fasegewijs (deels) te vervallen:
· Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren (GWwD);
· Diergeneesmiddelenwet;
· Wet op de dierenbescherming (inclusief Waak- en Heemhondenbesluit);
· Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990.
Daarnaast zijn er wettelijke regelingen op rijks- en provinciaal niveau die eveneens van invloed kunnen
zijn op het dierenwelzijn.
Een voorbeeld hiervoor is artikel 3.1.b van de Wet veiligheidsregio’s van 11 februari 2010 waarin is
vastgelegd dat de gemeente bij uitvoering door de brandweer de zorg heeft het beperken en bestrijden van
gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.
1. Artikel 1.3 Wet dieren
1. Artikel 2.1 Wet dieren

3.2.2 Besluit houders van dieren
Naast de Wet dieren is nog het Besluit houders van dieren voor deze nota van belang.
In het Besluit houders van dieren zijn algemene regels opgenomen voor het beroepsmatig en op
professionele wijze houden van dieren, het doden van dieren en evenementen met (wilde) dieren in de
landbouw of anders.
Ook bevat dit besluit aanvullende regels met betrekking tot dierenmishandeling en specifieke regels voor
het houden van bepaalde diersoorten.
Vooral bevat dit besluit regels die nog gelden op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
(GWwD).

1. § 2 Besluit houders van dieren
Daarnaast is er nog regelgeving over bescherming van mensen en dieren jegens elkaar.
Bijvoorbeeld de uitbraken van zeer besmettelijke dierziekten zoals vogelpest, mond- en klauwzeer en de op
de loer liggende Afrikaanse varkenspest hebben duidelijk gemaakt dat het preventief ruimen van alle dieren
in een gebied rond een besmet bedrijf ingrijpende gevolgen heeft, zowel sociale, psychische als
economische. De overheden hebben de gerechtvaardigde vrees dat er zich uit dierziekten en dierlijke
dragers van ziekmakers Zoönose ontwikkelen waar de mens geen bescherming tegen heeft. Je kunt dan
denken aan de Q-koorts en de Corona crises.
2. Artikel 2.9 Besluit houders van dieren
De raad voor Dierenaangelegenheden heeft in februari 2004 het advies “Dierziektebeleid met draagvlak”
aangeboden aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het advies geeft aan hoe het
beleid meer rekening kan houden met maatschappelijke waarden en belangen. Door de uitbraak van
verschillende ziekten waarvan dieren de dragers zijn is dit onderwerp buitengewoon actueel. Hoe moet de
bestrijding en het maatschappelijke draagvlak er daarvoor uitzien. De overheid kan het grootschalig ruimen
sterk terugbrengen door bij een uitbraak gezonde dieren te vaccineren.
Inmiddels is het Europese non-vaccinatiebeleid aangepast. Zo zal bij een uitbraak van de Klassieke
Varkenspest en Mond en Klauwzeer niet meer alle dieren in een bepaalde omtrek worden geruimd. Deze
dieren zal men dan vaccineren.
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3.2.3 Burgerlijk Wetboek
In het Burgerlijk Wetboek Boek 5, Titel 2 is opgenomen hoe de burgemeester (lees gemeente) dient om te
gaan met gevonden zaken die aan hem worden toevertrouwt. In Artikel 8 is opgenomen hoe de gemeente
met gevonden- of zwerfdieren waarvan een eigenaar vermoed wordt dient om te gaan.
Het gaat dan voornamelijk over het opnemen van dieren in een dierenasiel als de gemeente met een
dergelijke instantie een afspraak of contract heeft.

1. Artikel 8 Burgerlijk Wetboek Boek 5
3.2.4 Taak voor overheden vanuit de Algemene Wet
Bestuursrecht
Bij huisuitzettingen, detenties of vanwege gezondheidsrisico’s kan het Bestuursorgaan, huisdieren
gedwongen op laten nemen (meevoeren). Deze gedwongen opvang valt conform de Algemene Wet
Bestuursrecht (artikelen 5:29 en 5:30) ook onder de wettelijke taak van overheden. Hier geldt een
maximale opvang/bewaar termijn van 13 weken.
Volledigheidshalve dient vermeldt te worden dat toepassing van Artikel 5:30 geen verplichting voor de
gemeente is
2. Artikel 5:29 Algemene wet bestuursrecht
3. Artikel 5:30 Algemene wet bestuursrecht

3.2.5 De Wet Natuurbescherming
Per 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming inwerking getreden. Deze vervangt drie wetten die
in deze wet zijn opgegaan.
- Natuurbeschermingswet 1998.
- Boswet.
- Flora- en Faunawet.
Deze wet moet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van
de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen.
De Rijksoverheid streeft in ieder geval naar minder regeldruk en is voornemens zo veel mogelijk te
decentraliseren naar de provincies.
Het is de bedoeling dat de Wet Natuurbescherming aansluit en opgaat in de Omgevingswet die al op 22
maart 2016 in de eerste kamer is goedgekeurd.
Deze Wet is nog niet ingevoerd. Na enkele keren de datum van ingang uitgesteld te hebben zou de laatste
datum van invoering op 1 januari 2021 zijn. In verband met de Coronacrisis 2020 is deze datum weer
uitgesteld tot 1 januari 2022. De Omgevingswet vormt een kader voor de integratie van verschillende
aspecten in de fysieke leefomgeving van mens, dier en overige natuur.
Te denken valt aan het aanwijzen van de ecologische hoofdstructuur en in dit kader ook de Europese natura
2000 gebieden en de ‘Groene’ buffers als overgangsgebieden.
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3.3.1 Natura-2000
Natura-2000 zijn bijzonder waardevolle en kwetsbare natuurgebieden, die extra bescherming nodig
hebben. Wanneer deze gebieden zich binnen een gemeente bevinden, moet deze gemeente eerst bij de
provincie een vergunning aanvragen als zij activiteiten, zoals bouw- of sloopwerkzaamheden, wil laten
plaatsvinden in of om het gebied. Natura-2000 is een samenhangend netwerk van beschermde
natuurgebieden en is een initiatief van de Europese Unie, met als doel de gevarieerde en rijke natuur in
Europa te behouden. Binnen Natura-2000 vallen alle gebieden die zijn beschermd op grond van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en ook zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet.
Voor het beheren van gebieden worden beheerplannen opgesteld met als doel de natuur te verbeteren.
De gemeente heeft formeel geen bevoegdheden ten aanzien van beheerplannen, maar bij het opstellen van
beheerplannen voor Natura-2000 gebieden moet de gemeente wel worden betrokken, omdat het
grondgebied van de gemeente betreft. Vergunningen worden alleen door de provincie (gemandateerd naar
de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg) afgegeven, als op basis van ecologisch onderzoek vast is komen
te staan dat de activiteit geen aantasting van natuurlijke kenmerken van het gebied tot gevolg heeft.
https://www.limburg.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natura-2000-gebieden/overzicht/#item_1595

Gedragscodes
Een gedragscode is de concretisering van de algemene zorgplicht voor de beschermde soorten genoemd in
de Wet Natuurbescherming. De gedragscode beschrijft hoe in redelijkheid, activiteiten kunnen worden
vermeden die schadelijk en nadelig kunnen zijn voor de instandhouding van de genoemde dieren en
planten. De genoemde gedragsregels zorgen ervoor dat er geen negatieve invloed van de werkzaamheden
op het lokale voortbestaan van soorten uitgaat.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijkeingrepen/ontheffing-vrijstelling/gedragscodes
De vrijstelling geldt uitsluitend voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen de kaders van de Wet en
van het omschreven werkgebied op alle medewerkers die zelf of samen met anderen werkzaamheden
uitvoeren of die daartoe opdracht geven aan derden.
Deze derden verklaren bij hun werkzaamheden de geldende Gedragscode te onderschrijven en te volgen.
De code is tevens een praktisch instrument om te voorkomen dat voor elke beschermde soort een ontheffing
aangevraagd moet worden bij reguliere onderhoud en beheerwerkzaamheden.

3.3.2 Bouwplannen en bestemmingsplannen
De Wet Natuurbescherming is van toepassing bij bouw- en bestemmingsplannen. 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
voor de flora en fauna. Een bouwplan kan stilgelegd worden als bijvoorbeeld een vleermuis aanwezig blijkt
te zijn. De gemeente Brunssum voert deze toetst uit bij bestemmingsplannen en (grote) bouwlocaties.
Hierbij wordt een QuickScan uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde planten en diersoorten. Zo
nodig wordt advies gevraagd over de aanpassing van de plannen en of dient men een ontheffing bij het
bevoegd gezag aan te vragen en te verkrijgen alvorens een plan goedgekeurd mag worden.
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Waar de rol van de Rijksoverheid vooral ligt in wetgeving, ligt die van de gemeente meer in de voorwaarde
scheppende sfeer. Zij kan ervoor zorgen dat de burger de weg kan vinden op het gebied van dierenwelzijn
(informatievoorziening), en dat ondersteunende organisaties goed kunnen functioneren (ondersteuning
regionale asielen, dierenambulance en andere dierenwelzijnsorganisaties).
4. § 1.1 Wet natuurbescherming

3.3.3 Gemeentelijke aanvullende regelgeving
Naast bovenstaande wetgeving zijn er bij gemeenten nog aanvullende regelgevingen.
Het algemeen gemeentelijk bestuurlijk kader hiervoor is onder meer de Algemeen Plaatselijke
Verordening. Deze is vooral gericht op het handhaven van de openbare orde maar ook hierin zijn
bepalingen opgenomen die bescherming van dieren ten doel hebben.
Deze bepalingen gaan in op aspecten als:
· Loslopende honden; (APV Artikel 2: 57.1)
· verontreiniging door honden; (APV Artikel 2:58.1)
· Overlast door honden; (APV Artikel 2:61)
· gevaarlijke honden; (APV Artikel 2:59.1)
. Houden van hinderlijke en schadelijke dieren; (APV Artikel 2:60)
- Het al dan niet voederen van dieren in de openbare ruimte; (APV Artikel 2:60.1. d)
· bijen (APV Artikel 2:64)
· Verbod gemotoriseerd verkeer in natuurgebieden; (APV Afdeling 7 artikel 5.32.1)
· beperking verkeer in natuurgebieden (APV Artikel 5.33.1)
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Brunssum/642434/CVDR642434_1.ht
ml
Verder kan de gemeente ervoor zorgen dat alle beleidsvoornemens van de gemeente intern getoetst kunnen
worden op hun dierenwelzijn aspecten. Deze nota zal hiervoor een handreiking bieden.
Tenslotte wordt met deze nota een aanscherping beoogd van het bestuurlijk kader, daar waar dierenwelzijn
aan de orde is.
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4 DE PROBLEEMGEBIEDEN IN KAART
4.1 Dieren in nood
4.1.1 Verwaarlozing en/of mishandeling van dieren
Dierenmishandeling en –verwaarlozing komen helaas vaker voor dan gedacht. Daarbij is lang niet altijd
sprake van kwade opzet.
De gemeente heeft zelf geen eigen meldpunt voor het melden van dierenleed.
In het internet op de gemeentepagina zou de gemeente aandacht kunnen schenken aan het melden van
misstanden met dieren of het melden van dierenleed. Op deze wijze kan vaak al laagdrempelig informatie
uitgewisseld worden of zaken opgepakt worden.
Om het melden van dierenleed makkelijker te maken is er één Nationaal meldnummer voor heel Nederland
gerealiseerd (144).
In voorkomende gevallen kan de gemeente zich laten bijstaan door de Dierenbescherming en de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Deze maakt deel uit van de Dierenbescherming maar is een
zelfstandige stichting. De LID kan middels een netwerk van plaatselijke en regionale inspecteurs en
Buitengewone Opsporing Ambtenaren (BOA’s) optreden tegen mishandeling en verwaarlozing van dieren.
Aanbeveling
01) De gemeente een actievere rol laten spelen door burgers op de gemeentewebsite
te attenderen op het Nationale meldnummer.
02) Bij de gemeentelijke meldpagina opnemen dat via het gemeentelijk meldsysteem
ook melding van dierenleed gedaan kan worden.
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4.1.2 Dieren in crisissituaties
Naast de bovengeschetste verwaarlozing of dierenmishandeling is er nog een andere categorie dieren in
nood.
De laatste jaren komen in toenemende mate dieren in de knel als gevolg van crisissituaties. Te denken valt
dan aan huisuitzettingen, huisontruimingen, huiselijk geweld, sterfgevallen enz.
Er kan ook sprake zijn van in beslagname van dieren bij slechte verzorging.
Voor slachtoffers van huiselijk geweld kan voor het doen van aangifte een extra belemmerende factor zijn
dat de persoon in kwestie zich zorgen maakt over het eventueel achter te laten huisdier. Als de opvang voor
deze dieren goed afgesproken is en georganiseerd is dan gaat dit welzijn verder dan enkel dierenwelzijn.
Het kan in belangrijke mate de drempel verlagen om aangifte van huiselijk geweld te doen.
Voor huisdieren die in dergelijke zaken betrokken zijn zal men tijdelijk of permanent opvang dienen te
organiseren.
De Dierenbescherming pleit er al jaren voor om op dit gebied afspraken vast te leggen over opvang van
betrokken dieren.
Aanbevelingen
03) Met daarvoor geschikte organisaties afspraken proberen te maken voor opvang
van dieren in crisissituaties.

4.1.3 Wettelijke voorzieningen voor dieren in crisissituaties
Volgens de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) kan het bestuursorgaan zaken (ook dieren) meevoeren en
opslaan bij gevallen van bestuursdwang. Dit is opgenomen in de AWB Artikel 5:29 lid 1.
In lid 3 van dit Artikel is opgenomen dat het bestuursorgaan zorg draagt voor bewaring en deze zaken aan
de rechthebbende terug dient te geven nadat de kosten van bewaring zijn betaald aan het bestuursorgaan.
Indien de eigenaar of beheerder van het dier de kosten niet kan of wil betalen dan kan het bestuursorgaan
na 13 weken (AWB Artikel 5:30) van bewaring het dier in kwestie verkopen, weggeven of vernietigen.
In de praktijk betekend dit dat in voorkomende gevallen meestal de politie erbij betrokken is en dat deze de
NVWA (Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) of de LID (Landelijke Inspectie Dierenbescherming)
inschakelen om bestuursdwang toe te passen. Het toepassen van bestuursdwang geschied na raadplegen van
de officier van justitie.
Voor zwerfdieren is in het Burgerlijk Wetboek geregeld dat de verplichte wettelijke opvang 14 dagen is. Na
deze termijn kan de Burgemeester vrij over deze dieren beschikken. Voor de opvang van zwerfdieren heeft
de gemeente met de Dierenbescherming eenvoudige afspraken gemaakt en dit contractueel vastgelegd.
Het grote verschil met de AWB is dat het bestuursorgaan zaken (ook dieren) kan meevoeren. Dit is geen
verplichting zoals in het Burgerlijk Wetboek is opgenomen. Deze vrijblijvendheid dient echter niet in het
nadeel van het dier te stranden. Volgens de Wet Dieren heeft het bestuursorgaan hier een morele en
maatschappelijke verantwoording voor het dier in nood.
Uiteraard zal het streven zijn om een dier dat door omstandigheden in nood komt onder te brengen bij
naasten of familie van de eigenaren van de dieren. Lukt dit niet dan kan men overgaan tot het toepassen van
bestuursdwang om het dier in bewaring te nemen of mee te voeren.
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Medewerkers die de bestuursdwang vaak noodzakelijkwijs moeten toepassen worden bij het niet
voorhanden zijn van goede afspraken in toenemende mate belemmerd in de uitvoering van hun taken.
De praktijk is dat veelal actie gevraagd wordt in de avond of nachtelijke uren of in het weekend. Officiële
instanties zijn dan veelal moeilijk bereikbaar voor overleg. Indien er dieren in het geding zijn dan dienen
betrokken handhavers acuut opvang (asiel of pension) voor de dieren te kunnen regelen.
Hierna kan men dan beslissen of het dier weer terug naar de eigenaar/ verzorger kan of dat het dier volgens
de wet meegevoerd dan wel in beslag genomen wordt.
Door het opmaken van een proces-verbaal dient in beeld te komen wat er met het dier dient te gebeuren.
De dierenbescherming in Born kan hier een rol in vervullen door het verlenen van de noodzakelijke acute
opvang.
De administratieve afhandeling dient door het bestuursorgaan dat zaakwaarnemer is te geschieden.
De dierenbescherming dient enkel de opvang te verzorgen en de kosten voor pension of asiel in kaart te
brengen. De rekening en het innen daarvan dient het uitvoerend bestuursorgaan af te handelen. Hier ligt
immers ook de beslissing om het dier terug te geven dan wel definitief in beslag te nemen en alle kosten te
verhalen op de eigenaar van het dier.
Binnen de AWB Artikel 5:30 is de opvang of in bewaringstermijn nader bepaalt. Deze is maximaal 13
weken. Binnen deze termijn dient onder voorwaarden een teruggave plaats te vinden aan de beheerder of de
eigenaar van het dier. Indien teruggave niet mogelijk of wenselijk is voor het dier dan wordt het
bestuursorgaan eigenaar van het dier en mag er zelf over beschikken.
Indien de gemeente optreedt als bestuursorgaan dan worden de kosten voor opvang betaald uit de
reservering voor noodgevallen bij het dienstonderdeel Veiligheid Toezicht en Handhaving (VTH). Omdat
er momenteel nog geen cijfers bekend zijn om hoeveel dieren het gaat en welke bedragen hiermee gemoeid
zijn zal monitoring de komende jaren uitwijzen of de huidige dekking voldoende waarborg biedt voor het
opvangen van de dieren in crisissituaties.

Aanbevelingen
04) Met de dierenbescherming afspraken maken en een overeenkomst uitwerken
voor de opvang van dieren in crisissituaties.
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4.1.4 Dieren in het verkeer en zwerfdieren opvang
De gemeente heeft de wettelijke verplichting (Artikel 5/ BW 5, boek 5, Titel 2, lid 8) om alle dieren die
vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad), voor ten minste veertien dagen opvang te verlenen en te laten
verzorgen. In het geval van Brunssum wordt deze zorg ingekocht bij de Dierenbescherming in Born.
De Dierenbescherming ontvangt van de gemeente een vaste bijdrage per inwoner. Daarnaast ontvangen zij
een afgesproken bijdrage voor elk opgevangen dier met een maximum van 14 asieldagen. Na deze 14
dagen vervalt het eigendom van het dier aan de Dierenbescherming.
De gehanteerde maximale betaaltermijn van 14 dagen is op zich dieronvriendelijk. Deze komt voort uit de
minimale, in het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven, opvangtermijn van 14 dagen. Na de termijn van 14
dagen is de Burgemeester bevoegd om over het dier in kwestie vrij te beschikken. In de wetstekst staat
ongeveer letterlijk dat de Burgemeester kan overwegen om het dier af te maken of door te geven aan derden
tegen betaling van de gemaakte onkosten of om niet.
Het eerste gedeelte van deze tekst is echter niet meer van deze tijd. Daarom heeft de Dierenbescherming
met de gemeenten een algemene afstandsverklaring afgesloten en sluit met de vinders van zwerfdieren een
afstandsverklaring per gevonden dier af.
Dit voorkomt dat dieren na verstrijken van de wettelijke opvangtermijn weer opgeëist kunnen worden.
Nadat de wettelijke opvangtermijn verstreken is en de dieren niet opnieuw geplaatst kunnen worden, blijft
de Dierenbescherming zich over de opgevangen dieren ontfermen.
Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren 2019 heeft ieder individu een zorgplicht om
dieren in nood te helpen. Ook mag het welzijn van dieren niet onnodig worden aangetast en mag men
dieren niet onnodig laten lijden.
In de Natuurwet is eveneens een zorgplichtbepaling opgenomen. Hierin staat dat iedereen voldoende zorg
in acht neemt voor de in het wild levende dieren en hun leefomgeving.
(Hoofdstuk I, art. 1.11, lid 1)
Dieren worden met regelmaat slachtoffer van het verkeer, zowel gehouden dieren als wilde dieren. Voor de
eerste opvang van gewonde en zwervende dieren is de Dierenbescherming in Born de aangewezen instantie
waar inwoners van Brunssum een beroep op kunnen doen.
Om opsporing van de eigenaar van een zwervend huisdier te vergemakkelijken, is een goede registratie van
gevonden en vermiste dieren nodig, in combinatie met een identificatieplicht. Tegenwoordig is
elektronische registratie middels een chip het meest doeltreffend. Met een sluitend registratiesysteem kan
illegale dierenhandel bestreden worden.
Het chippen van katten kan gestimuleerd worden d.m.v. het organiseren van acties en het voeren van een
gerichte communicatie. Bijvoorbeeld door het organiseren van een chipactie waarbij korting bedongen
wordt op het normale standaardtarief. Bij de communicatie kan medegedeeld worden dat indien een
weggelopen huisdier wordt ingeleverd bij de Dierenbescherming het dier verplicht gechipt en geregistreerd
wordt voor het standaardtarief, verhoogd met administratiekosten.
Om zoveel mogelijk huisdieren te chippen zou het aan te raden zijn om chippen van huisdieren verplicht te
stellen. Handhaving van een dergelijke maatregel is een punt van aandacht want, het verplicht stellen van
chippen in de A.P.V. kan enkel gehandhaafd worden indien het dier zich op de “Openbare weg” bevindt.
Voor dieren die het huis of erf niet verlaten is chippen juridisch niet afdwingbaar. Het chippen van
huisdieren kan om biologische redenen alleen bij gewervelde dieren en heeft alleen zin als er sprake is van
chippen met een geregistreerde elektronisch afleesbare microtransponder bij een erkende instantie.
Dit heeft ook een voordeel voor het innen van de hondenbelasting. Immers als een weggelopen hond door
het asiel wordt opgevangen kan de eigenaar snel achterhaald worden en kan tevens bekeken worden of de
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belasting voor de hond betaald is. Bijkomend voordeel is een belangrijke besparing op de wettelijk
verplichtte asieldagen indien de geregistreerde eigenaar achterhaald kan worden.
Kortom een met chip geregistreerde hond, kat of ander huisdier geeft bij inlevering in het asiel belangrijke
besparing en voordelen:
a) Voor de eigenaar omdat die snel gevonden is;
b) Voor de gemeente omdat er minder asieldagen in rekening gebracht worden;
c) Vanuit het welzijn van het dier omdat het sneller terug bij z’n baasje is.
Bij het dierenasiel van de Dierenbescherming in Born werden uit de gemeente Brunssum vanaf 2012
jaarlijks ongeveer 60 ingeleverde dieren geregistreerd. Dieren die gechipt zijn en waarvan de eigenaar is te
achterhalen komen niet voor op de lijst. Het merendeel van de ingeleverde dieren zijn katten (tussen 34 en
50). Indien chippen van katten bij wet voorgeschreven zal worden is de verwachting dat het aantal op te
vangen katten drastisch zal afnemen.
Wat betreft de opvang van overige gedomesticeerde en wilde dieren (niet zijnde honden en katten) werkt de
Dierenbescherming Limburg samen met gespecialiseerde partners zoals het Natuurhulpcentrum te
Opglabeek.
Aanbeveling
05) Meer aandacht besteden aan het chippen van (huis)dieren.
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4.1.5 Dierenambulance

De dierenambulance is in eerste instantie een vrijwilligersorganisatie. Naast taken als het vervoer van
zwerfdieren en het ophalen van dode huisdieren, kan de dierenambulance een belangrijke rol vervullen
voor hulpbehoevende in het wild levende dieren. Voorlichting (“is een dier wel hulpbehoevend” en “hoe
moet er geholpen worden”), hulp ter plaatse, vervoer naar een dierenarts, opvangen of vervoeren naar een
opvang zijn in dit verband belangrijke taken. Ook voorlichting en educatie kunnen een belangrijke rol
spelen.
De dierenambulance wordt op basis van geleverde diensten ingehuurd door de dierenasiels daarnaast heeft
de dierenambulance met een aantal gemeenten een overeenkomst voor het ophalen van dode en gewonde
dieren. Op deze manier voorziet de instelling in haar bestaansmiddelen.
Ten aanzien van rampen hebben de dierenasiels met de dierenambulance een overeenkomst afgesloten. In
het geval van een ramp waar dieren bij betrokken zijn zal het dierenasiel wat het dichts bij de ramp
gevestigd is de coördinatie op zich nemen.
Aanbeveling
06) Na laten gaan of in het kader van het gemeentelijke rampenplan is gedacht aan
de rol daarbij voor de dierenasiels en de dierenambulance in verband met de
afvoer en opvang van dieren.
07) De Dierenbescherming geeft in hun schrijven aan dat een financiële vergoeding
aan de Dierenambulance een aanbeveling zou kunnen zijn.
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4.2 In het wild levende dieren

Vooraf
De ecologie is volgens Van Dale de wetenschap over betrekkingen tussen organismen en hun omgeving.
Dit is een complex en sensitief kennissysteem dat voor het eerst onderzocht is door de Duitse
ontdekkingsreiziger en natuuronderzoeker Alexander von Humbold.
In een gesloten ecosysteem zoals wij dit momenteel idealiseren heeft de mens vreemd genoeg slechts een
bescheiden rol.
Daar jagen dieren op elkaar. Het motto in zo’n systeem is eten en gegeten worden. Survivel of the fittest.
Echter in Nederland hebben we nergens gebieden die groot genoeg zijn om aan zo’n ecosysteem plek te
bieden.
Bij de introductie van de mens in de natuur op de Aarde is de jacht geboren. Eerst moest de mens jagen om
te overleven, later voor de handel. Nog later mochten welgestelden voor plezier jagen en is er scheefgroei
ontstaan.
Plezierjacht is een foute jacht en komt in Brunssum gelukkig niet voor in openbaar gebied. In de
gemeente Brunssum wordt dit dus niet getolereerd.
Juist omdat we in Nederland geen grote Ecologische gebieden hebben zal er faunabeheer nodig zijn om een
gunstige wildstand te behouden. De grootste aaneengesloten natuurgebieden in Nederland zijn de Veluwe.
Zonder faunabeheer zou dit gebied soorten armer zijn. Faunabeheer kan op verschillende manieren
plaatsvinden.
Zo kunnen er werende of beschermende maatregelen genomen worden om schade of overlast te beperken
op een diervriendelijke wijze.
Uit recente studies en tellingen in de grote weidegebieden in de polders komt naar voren dat de sterke
teloorgang van de weidevogels niet veroorzaakt wordt door het weidebeheer van de boeren of jagers maar
door de over populatie van predatoren (marters, verwilderde katten, vossen, reigers, kraaien enz.).
Juist door het achtwege blijven van een goed wildbeheer gaat hier de “natuur” achteruit doordat deze
predatoren de nesten van de vogels leegroven.
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Momenteel leven we met 17 miljoen mensen op een kluitje en zijn we ver verwijderd van optimale
ecosystemen. In ons doen en laten zijn we ook heel ver verwijderd geraakt van de echte natuur. In
Nederland is geen kluit grond te vinden die niet in mensenhanden is geweest. Wat wij als natuur zien is
helaas allemaal cultuur(grond).
Wij hebben zeg maar ons “paradijs” door de eeuwen heen zelf ingericht. In deze werkelijkheid dienen we
te leven en keuzes te maken.
Over de wilde dieren ontfermt zich de Faunabeheereenheid.
De Faunabeheereenheid Limburg (FBE) is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van
agrariërs, jachthouders en terrein beherende organisaties. Met als doelstelling om op basis van een door de
Provincie goedgekeurd Faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan faunabeheer.
De FBE heeft op basis van de Wet natuurbescherming een coördinerende rol bij het voorkómen en
bestrijden van schade veroorzaakt door beschermde in het wild levende diersoorten in Limburg. Te denken
valt aan schade aan landbouwgewassen, gevaar voor vee, gevaar voor wegverkeer of bij vliegvelden en als
laatste de volksgezondheid (Afrikaanse varkenspest, vogelpest e.d.) Daarbij wordt gebruik gemaakt van
een grootschalige en planmatige aanpak, wat beter werkt dan wanneer elke boer, boswachter of jager afzonderlijk, ieder voor zijn eigen gebied, het beleid bepaalt.
Het bestuur van de FBE Limburg is breed samengesteld met (in alfabetische volgorde) vertegenwoordigers
van de Dierenbescherming, het Koninklijk Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, de Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de Natuur- en Milieufederatie
Limburg, Natuurmonumenten, de Nederlandse Organisatie voor Jacht & Grondgebruik, Staatsbosbeheer,
de Stichting het Limburgs Landschap en de vereniging Limburgs Particulier Grondbezit.
Gezamenlijk wordt per diersoort een zesjarig faunabeheerplan opgesteld waarin alle maatregelen staan die
in het kader van populatiebeheer, schadebestrijding en jacht nodig zijn, ter voorkoming of beperking van
(dreigende) schade. Deze plannen worden door het bestuur van de FBE Limburg vastgesteld, en vervolgens
aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg ter goedkeuring. Een faunabeheerplan
wordt regelmatig beoordeeld om te bekijken of het nog actueel is. Zo nodig wordt het aangepast. Zo
kunnen bijvoorbeeld voorwaarden die gesteld worden voor het mogen schieten van dieren tussentijds
worden aangepast, op basis van tellingen van dieren of gerealiseerd afschot (maatwerk). Ook kan
verandering van inzicht en mogelijkheden leiden tot een andere aanpak. Het motto dient altijd te zijn ‘nee
tenzij”
.
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten: de
voormalige Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.
Met de inwerkingtreding van deze wet valt ook de jacht op wildsoorten onder het faunabeheerplan.
De jacht op wildsoorten heeft onder andere tot doel het zoveel mogelijk voorkomen van schade in relatie
tot het in gunstige staat van in stand houden van de soort. Het gaat dan om wildsoorten die in Limburg
traditioneel in het jachtseizoen worden bejaagd. In jachtvelden worden deze bejaagd voor consumptie. De
jager heeft daarbij de wettelijke plicht om een zodanige stand te handhaven dat schade wordt
voorkomen en er genoeg wild overblijft om de stand goed te houden.
Binnen het faunabeheer wordt een belangrijke rol toegedacht aan de in totaal 38 lokale
Wildbeheereenheden (WBE’s: lokale verenigingen). Zij dragen zorg voor het op de juiste plek inzetten van
provinciale ontheffingen en het verzamelen van gegevens over tellingen, afschot en aanrijdingen met wild.
Leden van deze WBE’s zijn als uitvoerder in het veld van groot belang, zowel bij het vaststellen van het
aantal voor de FBE relevante dieren dat er voorkomt, als (samen met andere grondgebruikers als boeren en
terreinbeheerders) bij het voorkómen van schade. De wildbeheereenheid organiseert minimaal één keer per
jaar overleg met andere beheerders in het gebied om het faunabeheer op lokaal niveau af te stemmen.
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4.2.1 Reeën en wilde zwijnen

Reeën en wilde zwijnen in de regio vormen een groeiend probleem. Op de Brunssummerheide en in het
Schutterspark verblijven veel reeën en sinds kort ook wilde zwijnen. Er is overleg met partijen nodig om
hier een beter beeld over te krijgen wat de omvang van de populatie is en welke eventuele bedreiging
hiervan uitgaat. In eerste instantie valt te denken aan slachtoffers door overstekend wild over wegen. Hier
vallen slachtoffers bij het wild en ontstaat schade aan voertuigen en eventueel weg meubilair. Persoonlijk
letsel is hierbij niet uitgesloten.
Bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg zijn al veel veilige oversteekplaatsen voor wild en met
name reeën gerealiseerd die er eerder niet waren. Zo is langs de gehele Brunssummerheide al wildraster
geplaatst dat leidt naar het ecoduct over de Buitenring. Aan de Europaweg op Landgraafs grondgebied is
een tweede ecoduct in aanbouw. Door de bouw van deze ecoducten en het daarbij horende geplaatste
wildraster is de verwachting dat het aantal verkeersslachtoffers bij wild drastisch zal afnemen.
Op plaatsen waar nog frequent aanrijdingen plaatsvinden met dieren kan men onderzoeken of het plaatsen
van extra wildrasters, wildroosters of andere voorzieningen en het nemen van maatregelen het oversteken
van wild veilig kan maken
De laatste tijd is er een stormachtige ontwikkeling van schade door wilde zwijnen op de golfbaan in
Brunssum komende vanaf de Teverenerheide. De golfbaan is particulier eigendom daarom is het aan de
eigenaar van de golfbaan om maatregelen te nemen tegen het inlopen van wilde zwijnen.
Het plaatsen van en raster ter wering van de wilde zwijnen aan de Waubacherweg aan de zijde van de
golfbaan gaat een gevaarlijke situatie opleveren omdat de zwijnen en ander wild uit de Teverenerheide dan
op de rijweg terecht komen. In overleg met partijen ware het beter om een eventueel wildraster aan de zijde
van de Teverenerheide te plaatsen zodat het wild helemaal niet op de Waubacherweg kan komen.
Na aanleg van het ecoduct bij de Europaweg in Landgraaf aan de grens met Brunssum is de verwachting
dat deze wilde zwijnen snel de weg naar de Brunssummerheide zullen vinden en de aan de heide grenzende
percelen zoals sportcomplexen en tuinen.
Vanaf 2018 heeft onder aanvoering van de Provincie de oprichting van zogenaamde Regionale
Schadetafels plaatsgevonden. Het is de bedoeling van de Provincie om aan deze “tafels” een brede
maatschappelijke vertegenwoordiging te laten aanschuiven voor overleg over schade en te verwachten
schade voortvloeiende uit de ontwikkeling van over populatie of ontwikkeling van ongewenste populaties
wild.
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Aanbevelingen
08) Door deelname aan de Schadetafels inzicht verkrijgen in het hetgeen er in
regionaal verband speelt in het kader van schade door wild en de populaties.
Contacten leggen met de Wildbeheer Eenheid om inzicht te verkrijgen in de
noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om de wildstand te optimaliseren door
het nemen van diervriendelijke maatregelen waarbij afschot wordt voorkomen.
09) Waar nodig het plaatsen van wildrasters ter voorkoming van verkeerslachtoffers
of schade stimuleren of initiëren.
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4.3 Vissen

Sportvissen is voor bijna twee miljoen mensen in Nederland een belangrijke manier om recreatief te
ontspannen en van de natuur te genieten. De georganiseerde sportvisserij zet zich actief in om sportvissers
op een verantwoorde manier te laten vissen. Hiervoor zijn gedragscodes ontwikkeld door het Ministerie van
Economische zaken & Klimaat, Sportvisserij Nederland en Sportvissers Limburg (kantoor Roermond). Dit
zijn professionele organisaties die oog hebben voor de sportvisserij.
Bij de Sportvisserij zijn er Boa’s in dienst om te controleren op zwartvisserij en visstroperij, maar ook op
alle bepalingen en voorwaarden vastgelegd in de lijst van viswateren.
Toch spelen bij de sportvisserij tegenstrijdige belangen een rol wanneer het aankomt op dierenwelzijn.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vissen pijnprikkels ervaren en daarop met vluchtgedrag
reageren. Vissen zijn zich bewust van hun omgeving en kunnen stress ervaren. Deze constatering is strijdig
met dierenwelzijn.
Dierenwelzijnsorganisaties stellen daarom dat sportvissen in strijd is met dierenwelzijn.
Daartegenover staat het belang van het verenigingsleven en het grote maatschappelijke belang. De
visvereniging is momenteel de grootste vereniging van Brunssum.
De zorgvuldige manier waarop met de vis omgegaan wordt bij en na de vangst is cruciaal.
Uitgangspunt bij hengelen (vissen) als vorm van openluchtrecreatie, is het gegeven dat hengelen, in
tegenstelling tot andere vormen van jagen, een groot maatschappelijk draagvlak heeft.
De manier waarop gevist wordt en daarna met de dieren wordt omgegaan, is bepalend voor de mate waarin
het welzijn van vissen wordt aangetast.
Aandachtspunt is dat achtergelaten vistuig veel dierleed kan veroorzaken voor eenden, zwanen en andere
watervogels. Ingeslikte haken of door vissnoer afgeknelde poten veroorzaken een lange lijdensweg voor
deze dieren.
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Er gaan steeds meer stemmen op om het gebruik van lood als verzwaring voor het aas te verbieden. Lood is
een zeer vervuilend element in de natuur. Het vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en daarmee
ook voor de gezondheid van in het water levende dieren. Omdat lood zich in de voedselketen opstapelt
neemt de geconcentreerde giftigheid toe naarmate dieren hoger in de voedselketen leven.
Mensen/kinderen al in een vroeg stadium duidelijk maken dat het onzorgvuldig omgaan met vistuig en
gevangen vissen tot groot dierenleed zal leiden zou daarmee in preventieve zin al veel bijdragen aan het
inperken van dierenleed. Daarom ware het een pre als dierenbelangenorganisaties en ook de visvereniging
hier aandacht aan schenken in hun voorlichtingscampagnes bijvoorbeeld op scholen en aan hun nieuwe en
jonge leden.
Voordat men mag vissen in Nederland is het op grond van de Visserijwet 1963 verplicht om in het bezit te
zijn van twee officiële papieren. De VISpas, uitgegeven door de overheid, en een vergunning van degene
die het visrecht heeft op water waar men wil vissen. Met de VISpas kan men vissen in de viswateren die in
een bijbehorende lijst zijn ondergebracht.
De gemeente is momenteel eigenaar van drie visvijvers. De vijvers in het Vijverpark, de Kattekoelen
vijvers en de vijvers in het Schutterspark. Het visrecht voor deze wateren is verhuurd aan de
hengelsportvereniging Brunssum (HSV). Alle andere vijvers binnen grondgebied van Brunssum zijn geen
eigendom van de gemeente of zijn verhuurd of verpacht aan derden.

4.3.1. Hengelsportvereniging Brunssum (HSV)
Per 1 januari 2019 zijn met HSV huurovereenkomsten gesloten voor het bevissen van de navolgende
vijvers:
1) De vijvers in het Vijverpark
2) De vijvers bij de Kattekoelen
3) De vijvers in het Schutterspark.
De vereniging zet zich in om de visstand op een gunstig peil te houden en laat zich daarbij ondersteunen en
adviseren door professionals van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg. Het kan dan
bijvoorbeeld gaan over het uitzetten van diverse vissoorten die de sportvisser graag ziet.
Er zijn jaarlijks jeugdcursussen gericht op respect voor vissen en de natuur en er worden
jeugdviswedstrijden georganiseerd onder begeleiding en hulp van ervaren vissers.
De HSV heeft een eigen website www.hsvbrunssum.nl .
22

Op de site besteed de vereniging uitgebreid aandacht aan de hengelsport.
Er staan een aantal “spelregels” genoemd waar HSV Brunssum duidelijk wil maken dat ze het welzijn van
de dieren hoog in het vaandel heeft staan.
Onderstaand enkele voorbeelden uit deze spelregels:
1) Een onthaakmat is verplicht. Deze mat is om grotere vis op te leggen als deze ontdaan wordt van de
vishaak. Hierbij worden dan de slijmlaag en schubben niet beschadigd zodat de vis weer het water
in kan zoals deze gevangen is.
2) Weerhaak-loos vissen is verplicht. De vereniging heeft dit als een van de weinigen reeds verplicht.
Een haak zonder weerhaak is veel eenvoudiger te verwijderen uit de mond van een vis en
beschadigd deze daardoor ook vele malen minder.
3) Het opruimen van een visplek is verplicht. Leden en gast leden dienen 5 meter rondom de vis plek
schoon achter te laten om zo geen schade aan flora of fauna te veroorzaken.
4) Bij wedstrijden is een speciaal bewaarnet verplicht. Hierdoor wordt de vis niet beschadigd
gedurende het verblijf hierin. Wedstrijden volgen dan ook het strikte wedstrijdreglement dat
gehandhaafd wordt door leden van de wedstrijdcommissie.
Op bovenstaande voorbeelden en meer, handhaven de controleurs van HSV Brunssum bij de uitvoering
van regelmatige controles. Vissers die de regels overtreden worden op gepaste wijze aangesproken en/of
bestraft.
De vereniging heeft in het verleden al eens geprobeerd om, op scholen en in verenigingsverband, een soort
van vislessen te geven. Het doel hiervan was tweeledig. Enerzijds de jeugd enthousiast te krijgen voor de
hobby hengelsport en anderzijds de boodschap achter te laten om goed om te gaan met de dieren (vissen)
en het milieu. Vanwege een zeer lage animo bij de doelgroep is deze activiteit gestaakt.
Bij viswedstrijden staat dierenwelzijn altijd voorop. De wedstrijdcommissie ziet hier streng op toe door
vooraf en tijdens wedstrijden te controleren of eenieder zich aan de spelregels houdt.

Aanbeveling:
10) In toekomstige overeenkomsten met hengelverenigingen voor het gebruik
van gemeentewateren kan aangegeven worden dat het niet toegestaan is
om gebruik te maken van verzwaringen door lood, levend aas, leefnetten
en het houden van visrally’s.
11) Scholen stimuleren om voorlichting omtrent hobbyvissen op te nemen in
hun lesprogramma’s.
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4.4 Vogels

De gemeente dient zoveel mogelijk rekening te houden (en is dit ook deels wettelijk verplicht in de
Natuurwet) met belangen van vogels. Volgens de Wet mogen broedende dieren door niemand verstoord
worden. Daarnaast kan de gemeente actief beleid voeren om nestplekken voor vogels te weren of juist te
creëren door groenstroken en bosschages en open wateren vogelvriendelijk te beheren.
Werkgroepen die zich bezighouden met bestrijding van de overlast door de Eiken processie rups adviseren
om de aanwezigheid van mezen te bevorderen. Dit kan door het ophangen van nestkasten voor mezen bij
potentiele haarden van nesten van de eiken processie rups. Op deze wijze helpt de natuur een probleem
voor de mens aan te pakken.
Bij nieuwbouw en renovatie kan aandacht besteed worden aan het creëren van nestplaatsen voor vogels,
respectievelijk behoud ervan.
Naast de voordelen van de aanwezigheid van vogels is er ook soms overlast door de aanwezigheid van
vogelsoorten. Zo zijn er wilde duiven in het centrum die hier overlast geven en voor onhygiënische situaties
kunnen zorgen door hun uitwerpselen en nestplaatsen op plekken waar dit niet gewenst is. Als we de
openbare ruimte schoonhouden en er geen etensresten rondslingeren en het voeren van wilde vogels
ontmoedigen dan zal dit probleem beperkt blijven.
Het vogelbestand in het Vijverpark in het centrum en op de vijvers in het Schutterspark vormt nog een
apart probleem. Het veelvuldig voeren van deze vogels leidt tot smerige oevers en wandelpaden om de
vijvers. Het af en uitspoelen van uitwerpselen van deze vogels bij regenweer naar de vijvers zorgt voor een
ontoelaatbare toename van voedingsstoffen in het water waardoor bovenmatige algengroei plaatsvindt. Op
deze algen vormen zich bij warm weer blauwalgen. Enkele jaren geleden was daar bovenop ook nog de
vorming van botulisme geconstateerd.
Bovenal echter zou uit oogpunt van dierenwelzijn het voeren van watervogels verboden moeten zijn. De
spijsvertering van watervogels is niet ingericht op het verteren van brood of andere voor menselijke
consumptie bedoelde voedingsstoffen. Het gevolg is dat de vogels ontstoken spijsverteringkanalen oplopen
en voortijdig sterven. Meestal zal zo’n stervende vogel zich terugtrekken en uit het oog van de mens
sterven. Zo’n vogel zal niet opvallen. Dat is meteen een onderdeel van het probleem. Het is ook bekend dat
een gedeelte van de jonge kuikens het eten van brood niet overleven. Je kunt het vergelijken met het enkel
laten eten van snoep door jonge kinderen. Hoewel de kinderen dit zullen lusten is dit niet goed voor het
opgroeien en de spijsvertering.
Bij toenemende overlast door wilde duiven en watervogels kan men een vermindering van de populatie
teweegbrengen door gerichte sterilisatie acties of het schudden van eieren in de nesten door kundige
personen.
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Aanbeveling
12) Ingrepen in het buitengebied dienen steeds in het licht te worden gezien
van de algemene plicht tot bescherming van de vogels.
13) Onderhoud van de openbare ruimte zowel binnen als buiten de
bebouwde kom moet zorgvuldig gebeuren, denk aan de bereikbaarheid
van bijvoorbeeld oevers, het kappen van bomen, het maaien van bermen
e.d., rekening houdend met het vogelbroedseizoen en met het respecteren
van noodzakelijk leefgebied dat de vogels nodig hebben.
14) Actieve vogelwerkgroepen die de wilde vogels onderdak bieden (ophangen
van nestkasten) ondersteunen door hun werkzaamheden niet te
belemmeren.
15) Het instellen van een voederverbod van de wilde duiven en de
watervogels.
16) Het opzetten van een populatiebeheer van wilde watervogels in
samenwerking met vogelbelangen groeperingen.
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4.5 Evenementen met dieren
Vanaf 2015 is het laten optreden van “wilde” dieren in circussen verboden.
Bij Besluit van 28 augustus 2015, houdende wijziging van het Besluit Houders van Dieren in verband met
het verbod op deelname met zoogdieren behorende tot wilde diersoorten aan circussen en andere
optredens en op vervoer van die dieren ten behoeve daarvan.
Er blijft echter nog een gelimiteerde lijst met zoogdieren (zie bijlage 2) over die in circussen wel mogen
opgetreden.
Het betreft diersoorten die al lange tijd door de mens zijn gedomesticeerd.
De vraag blijft of we dit als gemeente willen. Het laatste circus dat in Brunssum heeft gestaan is inmiddels
alweer drie jaar geleden, in 2017.
Het uitgangspunt voor de gemeente Brunssum is dat circussen met dieren geen toestemming krijgen om
hier neer te strijken.
Als we desondanks toch een vergunning moeten verlenen om een dergelijk circus te ontvangen dan zou voordat we toestemming geven - er een onderzoek dienen plaats te vinden of de gehouden dieren niet
geschaad zijn in hun welzijn en ze op een voor de soort acceptabele wijze verzorgd en gehouden worden.
Naast circussen zijn er nog evenementen waar dieren worden ingezet als figuratie, bijvoorbeeld bij
kerstmarkten. Uiteraard mogen hier alleen dieren gebruikt worden die op de lijst met toegestane dieren
staan.

Aanbeveling
17) Circussen met dieren proberen te weren.
18) Als dat niet mogelijk is dan enkel circussen toe laten die controleerbaar
kunnen aantonen dat ze de dieren volgens de voor de soort geldende
wettelijke normen en richtlijnen diervriendelijk houden. Dit geldt
uiteraard voor alle evenementen waar dieren een rol in spelen.
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4.6 Honden

In Brunssum zijn totaal ± 3.000 geregistreerde honden.
In de APV is opgenomen aan welke verplichtingen een hondenbezitter in de openbare ruimte dient te
voldoen.
Hondenbegeleiders in het openbaar gebied en vooral in natuurgebieden zijn al gauw geneigd om de hond of
honden die onder hun toezicht staat of staan los van de lijn te laten lopen. Buiten de bebouwde kom en
binnen de bebouwde kom op door de gemeente aangewezen gebieden (bv. hondenuitlaatplaatsen) mag dat
ook. Het is voor honden belangrijk dat ze niet altijd aangelijnd hoeven te zijn zodat ze sociaal gedrag ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van mensen kunnen ontwikkelen.
Echter voor de veiligheid van de hond en zijn begeleider is het beter om de hond binnen de bebouwde kom
aangelijnd te houden. Een hond die niet naar zijn begeleider luistert en daardoor niet onder appél staat of
een hond die agressief gedrag vertoond wordt door zijn omgeving niet geaccepteerd en veroordeelt. We
moeten echter niet uit het oog verliezen dat men de hond in kwestie niets kwalijk kan nemen. Hij hoort
immers in de openbare ruimte onder het toezicht van zijn begeleider te staan. Deze begeleider is primair
verantwoordelijk voor het gedrag van de hond. Uit oogpunt van welzijn voor de hond is het daarom
wenselijk dat streng gehandhaafd wordt op het aanlijngebod binnen de bebouwde kom en in aangewezen,
beschermde gebieden.
Vooral in aangewezen gebieden buiten de bebouwde kom – meestal beschermde natuurgebieden – is het
voor de honden en vooral de andere aanwezige wilde fauna veiliger om aangelijnd te zijn.
Het honden(overlast) beleid heeft de gemeente in 2005 nader verwoord in een nota.
Momenteel zijn er in de gemeente Brunssum enkele losloop/uitlaatplaatsen.
Deze zijn te vinden in Brunssum West (Emmapark), Brunssum Noord (Achter de Lemmender en op de
hoek van de Kennedylaan en de Europalaan), Brunssum Oost (Rozengaard en Op Gen Hoes), Brunssum
Centrum (Hemelderpark en Vijverpark
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Aanbeveling
19) Bij de aanschaf en aanmelding van een hond actieve voorlichting over de
consequenties van de aanschaf van een hond geven en het volgen van
gedragscursussen promoten in verband met de veiligheid op straat van de
hond en zijn baasje en vooral om een goede baas hond verhouding te
bevorderen. Immers hoe schattig een hond ook oogt het is en blijft een
roofdier met z’n eigen specifieke behoeften en aanpak.

4.7 (Zwerf)Katten

Jaarlijks raken in Nederland ca. 38.000 katten zoek. Deze zoek geraakte dieren komen vaak als zwerfkat in
het asiel terecht. Vaker is de oorzaak te zoeken in het feit dat een poes onbedoeld zwanger is geraakt en
voor de geboorte van de kittens de poes zich terugtrekt om in een nest haar jongen te baren. De rechtmatige
eigenaar van de moeder poes is meestal niet te achterhalen als de poes niet is gechipt. Het jonge nest katten
zorgt veelal voor ervaring van ongemak voor omwonenden.
Meestal wordt de dierenbescherming ingeschakeld om het nest te komen ophalen. Omdat het nog niet
verplicht is om katten te laten chippen kan de dierenbescherming de rechtmatige eigenaar ook niet
achterhalen.
Het behoeft geen betoog dat dit dierenleed met zich meebrengt, ook bij de eigenaar van de kat die zijn
geliefde huisdier vermist. Vaak genoeg hangen foto’s van vermiste katten aan lantaarnpalen. Dit is dan
meestal een hopeloze poging van de eigenaar om zijn geliefde huisdier terug te vinden.
De aantallen in Brunssum spreken voor zich. Tussen 2015 en 2019 zijn in Brunssum 206 katten door de
Dierenbescherming opgevangen tegen 20 honden. Dat is meer dan 10 keer zoveel.
De oorzaak van dit verschil zit voornamelijk erin dat honden vanaf 2013 in Nederland verplicht gechipt
dienen te zijn.
Hoeveel zwerfkatten Brunssum e.o. precies telt is moeilijk aan te geven. Hiervan zijn geen tellingen
bijgehouden of stelselmatige vangacties georganiseerd.
Pas bij overlast en klachten wordt ingegrepen. Dan is de situatie voor veel zwerfdieren al zeer
betreurenswaardig.
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Naast voorlichting is vooral blijvende preventie nodig. Dit kan alleen door zwerfkatten te vangen, te
neutraliseren en weer terug te zetten. Eénmaal terug in de groep is een geneutraliseerde kat veel rustiger.
De paringsdrang, inclusief het krijsen, vechten en sproeien, is dan sterk verminderd. Omwonenden zullen
dus veel minder last hebben. Ook groeit de populatie niet meer, omdat de dieren onvruchtbaar zijn gemaakt
en nieuwe katten niet worden geaccepteerd in een reeds gevormde groep. De ervaring leert dat de groep
steeds kleiner wordt en op den duur uitsterft. Al sinds 1980 passen organisaties in binnen- en buitenland
deze methode met succes toe.
De aanpak van problemen met zwerfkatten dient zich vooral te richten op het tegengaan van nieuwe
instroom.
Het komt ook wel voor dat overlast van huiskatten wordt ervaren. Sproeien (plassen), poepen en krabben
zijn voor katten manieren om te communiceren, het betreft dus normaal (territoriaal) gedrag. Het is aan de
eigenaar om te zorgen dat dit gedrag geen overlast aan derden bezorgt. Dit zal veelal goed mogelijk zijn,
tenzij een eigenaar een (te) groot aantal katten houdt in een woning die hier niet geschikt voor is.

Aanbeveling
20) Het bevorderen van het chippen van katten door middel van facilitairen
van chippen, gerichte communicatie en publicatie.
21) Gerichte acties die hiertoe aanzetten gericht aan hogere overheden,
ondersteunen.
22) De Dierenbescherming heeft een actie op touw gezet door op Nationaal
niveau een brief uit te zenden met het verzoek een petitie te ondertekenen
om de verantwoordelijk bestuurder in Den haag aan te sporen het chippen
van katten verplicht te stellen.
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4.8 Kinderboerderij
Brunssum heeft een kinderboerderij die gevestigd is in het Schutterspark. De gronden en de opstanden zijn
eigendom van de gemeente Brunssum. De levende have - de dieren – zijn eigendom van de huurder.
Het betreft een kinder- zorg-boerderij.
Kinderboerderijen vervullen een aangename en educatieve functie voor kinderen in de omgang met dieren.
In toenemende mate komt hier de zorgcomponent bij door het bieden van dagbesteding aan mensen met
een beperking.
Dit gegeven gaat niet ten koste van het welzijn van de daar aanwezige dieren. In de Kinderboerderij letten
ze er steeds op dat de gehouden dieren een natuurlijk gedrag kunnen vertonen en geen stress oplopen. De
buitenverblijven en weilanden zijn dermate ruim van opzet dat de dieren zich altijd kunnen terugtrekken als
ze geen behoefte hebben aan aandacht.
Dat welzijn van de dieren hangt nauw samen met de hoeveelheid leefruimte, de hoeveelheid
mens/diercontact, de mate van rustverstoring door de bezoekers en de beveiliging van de terreinen van de
kinderboerderij.
De NVWA en de inspectie van de Dierenbescherming zien steekproefsgewijs er op toe dat het welzijn van
de dieren gewaarborgd blijft
De behuizing komt tegemoet aan de behoeften van de dieren en hiervoor gestelde wettelijke eisen. Enkele
behuizingen zijn echter gedateerd en versleten.
De beheerder van de kinderboerderij heeft allerhande acties op touw gezet om de behuizing van de dieren
naar de huidige stand van welzijn en vereiste kwaliteit voor dierhouding te brengen. Dit beleid is samen
met de gemeente enkele jaren geleden in gang gezet en loopt in de pas met de ontwikkeling van de
kinderboerderij. Veel van de buitenverblijven zijn al vernieuwd of gerenoveerd. Er zijn nog enkele te
renoveren, zoals de fasanterie en het verblijf in de knuffelhoek. De komende tijd worden deze vernieuwd
en gerenoveerd.
Het Schutterspark valt binnen de werking van beschermd dorpsgezicht mijnkoloniën Brunssum. De
mogelijkheid bestaat dat deze monumentstatus conflicterend zou kunnen zijn met het vervangen of nieuw
plaatsen van buitenverblijven voor dieren in de weilanden. Tot heden is dit nog niet het geval.
De Dierenbescherming is erg kritisch ten aanzien van eventueel fok- en verkoopbeleid van dieren op
kinderboerderijen. De kinderboerderij in het Schutterspark heeft derhalve geen fokprogramma en doet ook
niet fokken. Geprobeerd wordt om verjonging in stand te houden zonder dat fokken met dieren
noodzakelijk is.
Dit gebeurt onder andere door het opnemen van afstandsdieren en het uitruilen van dieren met andere
kinder- en zorg- boerderijen. In een enkel geval zal er toch met dieren gefokt dienen te worden om de
noodzakelijke verjonging van de veestapel te waarborgen. Dit is echter meer uitzondering dan regel.
Naast bovenstaande richtlijnen in de omgang met dieren verricht men inspanning om de educatie vorm en
inhoud te geven Dit doet men door het geven van informatie over het boerenleven in z’n algemeenheid en
het “nut” voor de mens om vee te houden. Als voorbeeld kan genoemd worden; waar komt het vlees op
tafel vandaan behalve uit de supermarkt of van de slager. Het doden (slachten) van vee hoort onlosmakelijk
bij onze samenleving. Hoewel de kinderboerderij dit laatste thema niet schuwt ligt dit toch gevoelig bij de
jonge bezoekers. Hier gaat men subtiel mee om.
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23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Aanbevelingen:
23)
Bij het door de gemeente verlenen van vergunningen voor schuilstallen
dient het dierenwelzijn en diervriendelijkheid voorop te staan.

4.9 Schadelijke dieren en plaagdieren
Het weren of bestrijden van zeer hinderlijke en/of schadelijke dieren (veelal insecten, maar ook muizen en
ratten) is soms noodzakelijk. Ieder dier, zoals bijv. duiven, eenden, steenmarters en ratten vraagt een
specifieke aanpak. Het verdient de voorkeur om altijd eerst te onderzoeken of bestrijding wel noodzakelijk
is. Vaak kan er met goede weringmaatregelen volstaan worden. Bij wering en of bestrijding dient uiteraard
de schade voor andere organismen tot het minimum beperkt te blijven.

Aanbeveling
24) Door middel van voorlichting en gerichte aanpak ongewenste dieren zo veel
mogelijk voorkomen.
Voorbeelden: etensresten opruimen, vuilniszakken en vuilnisbakken goed afsluiten
en afvalresten verpakken, zodat er geen gedierte bij kan.
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5. VOORWAARDENSCHEPPEND BELEID
In zijn algemeenheid geldt dat het beleid van de gemeente er op gericht zou moeten zijn het welzijn van de
dieren binnen haar gemeente zo goed mogelijk te waarborgen. Voor ‘gehouden’ dieren vraagt dit soms om
andere maatregelen dan voor dieren in de vrije natuur.
Het is een verantwoording van de gemeente om het dierenwelzijn te laten meewegen in alle toekomstig te
nemen beslissingen die hun invloed kunnen hebben op dieren en zo de juiste voorwaarden te scheppen
voor een gezond leefklimaat voor mens en dier.
Bij gehouden dieren is het welzijn in eerste instantie een zaak van de eigenaar. De gemeente zou in
samenwerking met de dierenbescherming burgers kunnen voorzien van goede voorlichting waar men met
vragen over het houden van dieren terechtkan.
Waar nodig en mogelijk voorzieningen aan te leggen voor dieren.
Voor dieren in de vrije natuur is het zaak bij gemeentelijke buitenwerkzaamheden rekening te houden met
de aanwezige fauna en met het jaargetijde zo dit niet al wettelijk is geregeld. In samenwerking met natuur
beherende organisaties wil de gemeente streven naar een zo groot mogelijke diversiteit en kwaliteit van
leefgebieden. Ook het zorg dragen voor veilige verbindingen tussen verschillende leefgebieden valt
hieronder. Verder moeten woonwijken zodanig gebouwd, ingericht en onderhouden worden dat er
voldoende gelegenheid blijft voor dieren om daar te kunnen leven. De leefbaarheid voor mens en dier van
de woonomgeving komt steeds meer onder de aandacht van de verschillende overheden.
Veel dierenwelzijn is afhankelijk van de kennis die mensen hebben van de dieren die hen omringen.
Voorlichting op het terrein van dierenwelzijn is daarom een preventieve maatregel die veel dierenleed kan
voorkomen. De Dierenbescherming is de aangewezen instantie om deze voorlichting gevraagd en
ongevraagd te geven.
Onderstaand nog eens een opsomming van de aanbevelingen die onder de paragrafen in deze nota
geformuleerd zijn.
Bestuurlijke accordering van deze nota betekent dat de gemeente Brunssum inspanningen zal verrichten om
deze aanbevelingen uit te voeren of in voorkomende gevallen er terdege rekening mee te houden.
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Aanbevelingen op een rij:
01) De gemeente een actievere rol laten spelen door burgers op de
gemeentewebsite te attenderen op het Nationale meldnummer.
02) Bij de gemeentelijke meldpagina opnemen dat via het gemeentelijk
meldsysteem ook melding van dierenleed gedaan kan worden.
03) Met daarvoor geschikte organisaties afspraken proberen te maken voor
opvang van dieren in crisissituaties.
04) Met de dierenbescherming afspraken maken en een overeenkomst
uitwerken voor de opvang van dieren in crisissituaties.
05) Meer aandacht besteden aan het chippen van (huis)dieren.
06) Na laten gaan of in het kader van het gemeentelijke rampenplan is
gedacht aan de rol daarbij voor de dierenasiels en de dierenambulance in
verband met de afvoer en opvang van dieren.
07) De Dierenbescherming geeft in hun schrijven aan dat een financiële
vergoeding aan de Dierenambulance een aanbeveling zou kunnen zijn.
08) Door deelname aan de Schadetafels inzicht verkrijgen in het hetgeen er in
regionaal verband speelt in het kader van schade door wild en de
populaties. Contacten leggen met de Wildbeheer Eenheid om inzicht te
verkrijgen in de noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om d wildstand
te optimaliseren.
09) Waar nodig het plaatsen van wildrasters ter voorkoming van
verkeerslachtoffers of schade stimuleren of initiëren.
10) In toekomstige overeenkomsten met hengelverenigingen voor het gebruik
van gemeentewateren kan aangegeven worden dat het niet toegestaan is
om gebruik te maken van verzwaringen door lood, levend aas, leefnetten
en het houden van visrally’s.
11) Scholen stimuleren om voorlichting omtrent hobbyvissen op te nemen in
hun lesprogramma’s.
12) Ingrepen in het buitengebied dienen steeds in het licht te worden gezien
van de algemene plicht tot bescherming van de vogels.
13) Onderhoud van de openbare ruimte zowel binnen als buiten de
bebouwde kom moet zorgvuldig gebeuren, denk aan de bereikbaarheid
van bijvoorbeeld oevers, het kappen van bomen, het maaien van bermen
e.d., rekening houdend met het vogelbroedseizoen en met het respecteren
van noodzakelijk leefgebied dat de vogels nodig hebben.
14) Actieve vogelwerkgroepen die de wilde vogels onderdak bieden (ophangen
van nestkasten) ondersteunen door hun werkzaamheden niet te
belemmeren.
15) Het instellen van een voederverbod van de wilde duiven en de
watervogels.
16) Het opzetten van een populatiebeheer van wilde watervogels in
samenwerking met vogelbelangen groeperingen.
17) Circussen met dieren proberen te weren.
18) Als dat niet mogelijk is dan enkel circussen toe laten die controleerbaar
kunnen aantonen dat ze de dieren volgens de voor de soort geldende
wettelijke normen en richtlijnen diervriendelijk houden. Dit geldt
uiteraard voor alle evenementen waar dieren een rol in spelen.
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19) Bij de aanschaf en aanmelding van een hond actieve voorlichting over de
consequenties van de aanschaf van een hond geven en het volgen van
gedragscursussen promoten in verband met de veiligheid op straat van de
hond en zijn baasje en vooral om een goede baas hond verhouding te
bevorderen. Immers hoe schattig een hond ook oogt het is en blijft een
roofdier met z’n eigen specifieke behoeften en aanpak.
20) Het bevorderen van het chippen van katten door middel van facilitairen
van chippen, gerichte communicatie en publicatie.
21) Gerichte acties die hiertoe aanzetten gericht aan hogere overheden,
ondersteunen.
22) De Dierenbescherming heeft een actie op touw gezet door op Nationaal
niveau een brief uit te zenden met het verzoek een petitie te ondertekenen
om de verantwoordelijk bestuurder in Den haag aan te sporen het
chippen van katten verplicht te stellen.
23) Bij het door de gemeente verlenen van vergunningen voor schuilstallen
dient het dierenwelzijn en diervriendelijkheid voorop te staan.
24) Door middel van voorlichting en gerichte aanpak ongewenste dieren zo
veel mogelijk voorkomen.
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6 Bijlagen
6.1 Burgerlijk wetboek
Artikel 5 | BW5, Boek 5, Titel 2

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5/5.html
1.

Hij die een onbeheerde zaak vindt en onder zich neemt, is verplicht:
a.

met bekwame spoed overeenkomstig lid 2, eerste zin, van de vondst aangifte te doen, tenzij
hij terstond na de vondst daarvan mededeling heeft gedaan aan degene die hij als eigenaar
of als tot ontvangst bevoegd mocht beschouwen;

b.

met bekwame spoed tevens overeenkomstig lid 2, tweede zin, mededeling van de vondst te
doen, indien deze is gedaan in een woning, een gebouw of een vervoermiddel, tenzij hij
krachtens het bepaalde onder a, slot ook niet tot aangifte verplicht was;

c.

de zaak in bewaring te geven aan de gemeente die dit vordert.

2. De in lid 1 onder a bedoelde aangifte kan in iedere gemeente worden gedaan bij de daartoe
aangewezen ambtenaar. De in lid 1 onder b bedoelde mededeling geschiedt bij degene die de woning
bewoont of het gebouw of vervoermiddel in gebruik of exploitatie heeft, dan wel bij degene die daar
voor hem toezicht houdt.
3. De vinder is te allen tijde bevoegd de zaak aan enige gemeente in bewaring te geven. Zolang hij dit
niet doet, is hij verplicht zelf voor bewaring en onderhoud zorg te dragen.
4. De vinder kan van de in lid 2, eerste zin, bedoelde ambtenaar een bewijs van aangifte of van
inbewaringgeving verlangen.
Artikel 8 | BW5, Boek 5, Titel 2

http://www.wetboek-online.nl/wet/BW5/8.html
1.

Indien een aan de gemeente in bewaring gegeven zaak aan snel tenietgaan of achteruitgang onderhevig
is of wegens de onevenredig hoge kosten of ander nadeel de bewaring daarvan niet langer van de
gemeente kan worden gevergd, is de burgemeester bevoegd haar te verkopen.

2.

Indien de zaak zich niet voor verkoop leent, is de burgemeester bevoegd haar om niet aan een derde in
eigendom over te dragen of te vernietigen.

3.
Indien de gevonden zaak een dier is, is de burgemeester na verloop van twee weken, nadat het dier door
de gemeente in bewaring is genomen, bevoegd het zo mogelijk tegen betaling van een koopprijs, en anders
om niet, aan een derde in eigendom over te dragen. Mocht ook dit laatste zijn uitgesloten, dan is de
burgemeester bevoegd het dier te doen afmaken. De termijn van twee weken behoeft niet te worden in acht
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genomen, indien het dier slechts met onevenredig hoge kosten gedurende dat tijdvak kan worden bewaard,
of afmaking om geneeskundige redenen vereist is.
4.
De opbrengst treedt in de plaats van de zaak.

6.2 APV
Artikel 2.4.14
Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk
doet kennen.
2. Het verbod geldt niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door
een geleidehond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een
eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.
3. Het in lid 1, onder a. gestelde verbod is niet van toepassing:
a. op door het bestuursorgaan aangewezen en als honden losloopterrein, hondentoilet dan wel
hondenoefenterrein aangegeven gronden;
b. in die gevallen dat de hond rechtmatig wordt gebruikt bij de uitoefening van de jacht;
c. in die gevallen dat de hond wordt gebruikt voor het hoeden van vee;
d. voor zover artikel 4 van de Wet op de Dierenbescherming van toepassing is.
Artikel 2.4.15
Verontreiniging door honden

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet binnen de
bebouwde kom op de weg van uitwerpselen ontdoet.
2. Het college kan losloopplaatsen aanwijzen evenals plaatsen die als hondentoiletten worden ingericht,
alwaar het in het eerste lid gestelde gebod niet van toepassing is.
3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt opgeheven indien de
eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
Artikel 2.4.16
Gevaarlijke honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen op of
aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd nadat het college aan de eigenaar of de houder heeft bekendgemaakt
dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijngebod in verband met het gedrag van
die hond noodzakelijk vindt;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf nadat het college aan de eigenaar of de
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houder heeft bekendgemaakt dat het die hond gevaarlijk of hinderlijk acht en een aanlijn- en
muilkorfgebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vindt.
2. In afwijking van artikel 2.4.14, aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid bovendien dat
de hond voorzien moet zijn van een optisch leesbaar, niet- verwijderbaar identificatiekenmerk in het oor
of de buikwand.
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve dieren;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot
halsband, die niet langer is dan 1,50 meter.
4. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voorzover de Regeling agressieve dieren van
toepassing is.
Artikel 2.4.17
Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

1. Het college is bevoegd gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter
voorkoming of opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij
aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben; dan wel
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing
van overlast of schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan wel
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is
aangegeven.
2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier of daarbij
aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de
door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben tot een groter aantal dan door het collegeis
aangegeven.
3. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid
aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid gestelde verbod.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover de Wet milieubeheer van toepassing is.
Artikel 2.4.18
Loslopend vee

De rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein dat niet van die
weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen
getroffen worden dat dit vee die weg niet kan bereiken.
Artikel 2.4.19
Bijen

1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen
verblijven;
b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de
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korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk
is om het laag uit- en invliegen van de bijen te voorkomen.
3. Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de bijenhouder
rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.
4. Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover het
wegenreglement/wegenverordening van de provincie Limburg van toepassing is.
5. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.
Artikel 4.4.4
Uitzetten van dieren

1. Het is verboden om dieren in de vrije natuur uit te zetten dan wel achter te laten.
2. Het in dit artikel gestelde verbod is niet van toepassing indien het betreft:
a. een maatregel ten behoeve van het beheer van de wild- en visstand door of namens het
bevoegde gezag;
b. een maatregel ten behoeve van beheer van bos- en natuurgebieden door of namens het
bevoegde gezag.
3. Op het in lid 1 gestelde verbod kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen.
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6.3 Algemene Wet Bestuursrecht.
Artikel 5:25

1 De toepassing van bestuursdwang geschiedt op kosten van de overtreder, tenzij deze kosten
redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoren te komen.
2 De last vermeldt in hoeverre de kosten van bestuursdwang ten laste van de overtreder zullen worden
gebracht.
3 Tot de kosten van bestuursdwang behoren de kosten van voorbereiding van bestuursdwang, voor zover
deze zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn waarbinnen de last had moeten worden uitgevoerd.
4 De kosten van voorbereiding van bestuursdwang zijn ook verschuldigd, voor zover als gevolg van het
alsnog uitvoeren van de last geen bestuursdwang is toegepast.


5 Tot de kosten van bestuursdwang behoren tevens de kosten van vergoeding van schade ingevolge

artikel 5:27, zesde lid.


6 Het bestuursorgaan stelt de hoogte van de verschuldigde kosten vast.
Artikel 5:29



1 Voor zover de toepassing van bestuursdwang dit vergt, kan het bestuursorgaan zaken meevoeren
en opslaan.



2 Het bestuursorgaan doet van het meevoeren en opslaan proces-verbaal opmaken. Een afschrift
van het proces-verbaal wordt verstrekt aan degene die de zaken onder zijn beheer had.



3 Het bestuursorgaan draagt zorg voor de bewaring van de opgeslagen zaken en geeft deze zaken
terug aan de rechthebbende.



4 Het bestuursorgaan kan de teruggave opschorten totdat de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde
kosten zijn voldaan.



5 Indien de rechthebbende niet tevens de overtreder is, kan het bestuursorgaan de teruggave
opschorten totdat de kosten van bewaring zijn voldaan.

Artikel 5:30


1 Indien een meegevoerde en opgeslagen zaak niet binnen dertien weken nadat zij is meegevoerd,
kan worden teruggegeven, kan het bestuursorgaan de zaak verkopen.



2 Het bestuursorgaan kan de zaak eerder verkopen, zodra de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde
kosten, vermeerderd met de voor de verkoop geraamde kosten, in verhouding tot de waarde van de
zaak onevenredig hoog worden.



3 Verkoop vindt evenwel niet plaats binnen twee weken na de verstrekking van het afschrift van
het proces-verbaal van meevoeren en opslaan, tenzij het gevaarlijke stoffen of eerder aan bederf
onderhevige stoffen betreft.



4 Gedurende drie jaren na het tijdstip van verkoop heeft degene die op dat tijdstip eigenaar was,
recht op de opbrengst van de zaak onder aftrek van de ingevolge artikel 5:25 verschuldigde kosten
en de kosten van de verkoop. Na het verstrijken van deze termijn vervalt een batig saldo aan het
bestuursorgaan.
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5 Indien naar het oordeel van het bestuursorgaan verkoop niet mogelijk is, kan het de zaak om niet
aan een derde in eigendom overdragen of laten vernietigen. Het eerste tot en met het derde lid zijn
van overeenkomstige toepassing.
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6.4 Diersoorten toegestaan in circussen

Diersoorten die in circussen mogen optreden bij besluit van 28-8-2015

Soorten
Equus asinus

(Ezel)

Equus caballus

(Paard)

Canis lupus familiaris

(Hond)

Felis catus

(Kat)

Bos taurus

(Rund)

Ovis aries

(Schaap)

Capra hircus

(Geit)

Sus scrofa

(Varken)

Lama glama (Guanaco familiaris)(Lama)
Vicugna pacos

(Alpaca)

Camelus bactrianus

(Kameel)

Camelus dromedarius

(Dromedaris)

Oryctolagus cuniculus

(Konijn)

Rattus norvegicus

(Bruine rat)

Mus musculus

(Tamme muis/huismuis)

Cavia porcellus

(Cavia)

Mesocricetus auratus

(Goudhamster)

Meriones unguiculatus

(Gerbil)
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