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1 Inleiding  
 
1.1 Aanleiding 
Dierenwelzijn is een belangrijk maatschappelijk thema. Dieren zijn onmisbaar voor en in onze leefwereld. Gezelschapsdieren verrijken ons leven, geven afleiding of maken het contact met anderen makkelijker. Werk- en productiedieren vormen een bron voor levensonderhoud van veel mensen. Gemeente Zuidplas hecht grote waarde aan een goed woon-, werk- en leefklimaat en investeert daarom in een duurzame leefomgeving voor mens, dier en milieu. 
 

1.2 Doelstelling 
De Nota Dierenwelzijn in Zuidplas is gericht op de the a s e  uitgangspunten voor de groene, recreatieve en dorpse gemeente Zuidplas. De beleidsvrijheid die gemeente Zuidplas heeft, zet zij in om het welzijn van dieren te vergroten. Dit geldt voor dieren met een eigenaar, maar ook voor dieren in de natuur. Het doel van deze dierenwelzijnsnota is dan ook het bevorderen van het welzijn van huisdieren, hobby- en productiedieren en vrij in het wild levende dieren binnen de gemeentegrenzen van Zuidplas. Daarbij wil de gemeente mensen bewust(er) maken van dierenwelzijn en het diervriendelijk houden van dieren bevorderen. 
 

1.3 Afbakening 
In deze nota behandelen we geen onderwerpen die moeten voldoen aan landelijke wetgevingskaders, al ontkomen wij er niet aan die wel te noemen. Wat niet opgenomen is in deze nota is datgene wat afdoende geregeld is in: de Wet dieren, de Vogel- en habitatrichtlijnen en de nieuwe Wet natuurbescherming (met daarin opgenomen de Flora- en Faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet).   De bepalingen die al opgenomen zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening van Zuidplas (2:57 - 2:64) blijven ook buiten beschouwing.   Het collegeprogramma 2014 – 2018 zorgt voor een verdere afbakening van het onderwerp dierenwelzijn. In het collegeprogramma staat:  
 
Dierenwelzijn 
Wij willen een prettige leefomgeving voor mens en dier, omdat dit bijdraagt aan vitale dorpen. 
Daarom is dierenwelzijn uitgangspunt voor het college. We zorgen voor opvang en vervoer van zieke 
of gewonde dieren. Binnen onze mogelijkheden ontmoedigen wij de vestiging van dieronvriendelijke 
bedrijven. Handhaving op het gebied van dierenwelzijn is een taak van de politie. Toezichthouders en 
handhavers van de gemeente vervullen een signalerende rol en schakelen waar nodig de juiste 
instanties in. Wij stimuleren inwoners om bij een vermoeden van verwaarlozing of mishandeling van 
dieren gebruik te maken van het telefoonnummer 144. 
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1.4 Visie 
Het welzijn van dieren in Zuidplas ziet de gemeente als een beschavingskwestie. Wij streven er dan ook naar om het bewustzijn over dierenwelzijn en het diervriendelijk houden van dieren te vergroten. Daarom hebben we in deze nota onze beleidsvrijheid nader ingevuld. Waar grenzen zijn bereikt en sprake is van overlast moet dit op creatieve wijze en met respect voor alle belangen worden opgelost.  Onze visie op dierenwelzijn richt zich op de volgende vier kernpunten:  1. voorwaarden scheppen voor een gezond leefklimaat voor alle dieren; 2. de bewustwording van dierenwelzijn bij de bevolking vergroten; 3. samenwerken met en tussen lokale instanties om dierenwelzijn te bevorderen; 4. dierenwelzijn meewegen in beslissingen van de gemeente.  Deze visie en kernpunten worden in de volgende hoofdstukken verder uitgewerkt in beleidsspeerpunten. Op deze wijze maakt gemeente Zuidplas kenbaar hoe zij de komende jaren dierenwelzijn zal borgen.  
1.5 Behandeling van het onderwerp in de raad van 10 oktober 2017  
De gemeenteraad heeft het deze nota in een oriënterende raadsvergadering behandeld. In deze raadsvergadering zijn verschillende suggesties gedaan om de nota steviger te maken. Daar waar mogelijk zijn suggesties toegevoegd aan de nota. Zoals ook aanbevolen in de raadsvergadering is 

ooral gekeke  aar de Aa e eli ge  ge ee telijk diere elzij s eleid a  de 
Diere es her i g . I  ijlage 1 is een schema opgenomen waarin aangegeven wordt, wat toegevoegd is aan de nota en wat verwijderd is. Daarbij is ook aangegeven welke informatie extra op de gemeentelijke website toegevoegd wordt na vaststellen van het beleid.  
 
1.6 Leeswijzer 
Deze nota is opgebouwd uit zes hoofdstukken. Hoofdstuk 2 gaat in op dierenbescherming en dierenopvang door organisaties die al aan gemeente Zuidplas verbonden zijn. Hierin beschrijven we hoe we deze dienstverlening verder gaan verbeteren. In hoofdstuk 3 besteden we aandacht aan het verhogen van het welzijn van gezelschapsdieren, onder andere door het reeds opgestelde hondenbeleid verder uit te werken. Hoofdstuk 4 behandelt het verhogen van het welzijn van dieren die geen duidelijke eigenaar hebben en dieren in de natuur. Het laatste hoofdstuk gaat in op communicatie, milieu, groen en duurzaamheid.  
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2 Dierenbescherming en dierenopvang 
 
Wettelijke taak voor de gemeente op grond van het Burgerlijk Wetboek Het Burgerlijk wetboek (artikel 5:8 lid 3 BW) bepaalt dat de gemeente verplicht is om ge o de  dieren gedurende veertien dagen op te (laten) vangen. Ook een inwoner mag een gevonden dier (volgens het Burgerlijk Wetboek ee  ge o de  oor erp ) na aangifte te hebben gedaan, zelf in bewaring nemen en verzorgen. De bewaartermijn voor de inwoner is langer: twaalf maanden. Na een jaar wordt de vinder die aangifte heeft gedaan en het dier als houder heeft verzorgd, eigenaar. De bewaartermijn is in de wet verankerd in het Burgerlijk Wetboek onder artikel 5:5 BW en artikel 5:6 BW. 
 Wettelijke taak voor gemeente op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht Bij huisuitzettingen, detenties of vanwege gezo dheidsrisi o s kunnen politie en GGD huisdieren gedwongen op laten nemen. Deze gedwongen opvang valt, conform de Algemene Wet Bestuursrecht, onder de wettelijke taak van de gemeente. Hier geldt een maximale opvang van dertien weken.  Dierenbescherming (DTMH) en Centrum voor Dierenhulpverlening (DAGO) De dierenbescherming, Dierentehuis Midden Holland (DTMH), beheert het dierenasiel voor honden en katten. Het betreft hier de eerste opvang van veertien dagen. Daarna komen de kosten voor rekening van het DTMH. De organisatie heeft een verdienmodel dat is gebaseerd op extra opvang. Het Centrum voor dierenhulpverlening is ook wel bekend onder de naam Dieren Ambulance Gouda en Omstreken (DAGO).   Op basis van dienstverleningsovereenkomsten met beide organisaties heeft de gemeente haar wettelijke taken voldoende geborgd. Maar het belang van deze organisaties is voor ons veel groter vanwege de betrokkenheid van de vele vrijwilligers en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om hun taken goed te kunnen uitvoeren, steeg de structurele gemeentelijke bijdrage voor deze organisaties daarom van ruim 45.000 naar 75.000 euro per jaar.  Wij voeren overleg over de opvang van weggelopen dieren met professionele organisaties zoals de dierenambulance, het dierenasiel en andere dierenopvangcentra. Gemeente Zuidplas heeft al vele jaren een subsidierelatie met DTMH en DAGO. Het asiel vangt gevonden dieren op naast dieren die om uiteenlopende redenen gebracht worden door hun eigenaar. Het beleid van het DTMH is erop gericht om dieren te herplaatsen. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het dierenasiel in Gouda in 2016 verbouwd en heeft Zuidplas hier eenmalig in bijgedragen met 61.000 euro. 

 

Speerpunt 1  Gemeente Zuidplas continueert, op basis van contracten met externe partijen, haar wettelijke taken om dierenbescherming en dierenhulpverlening te borgen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin4ovH1qTWAhVMKFAKHcENAB4QjRwIBw&url=https://twitter.com/dierenambugouda&psig=AFQjCNHw6RDG_5ePW-owu3jt3fLP_JS6xQ&ust=1505478474036541
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  De gemeente regelt het verwijderen van dode gezelschapsdieren uit de openbare ruimte, evenals het vervoer, de tijdelijke opslag (maximaal de wettelijke termijn ingevolge artikel 5:8 BW) en het ter destructie aanbieden van deze dieren. Daarnaast worden afspraken gemaakt met de dierenbescherming (DTMH) en de dierenhulpverlening (DAGO) over het opsporen van eigenaren en de registratie van de opgehaalde dieren. Wanneer er nieuwe partijen zijn die de dierenbescherming of –hulpverlening overnemen van deze partijen, blijft dit voorliggende beleid van toepassing.  
  

Speerpunt 2  Om het probleem van zwerfdieren tegen te gaan en te zorgen voor een goede opvang van honden en katten, maakt de gemeente afspraken met de dierenbescherming of de dierenhulpverlening.  

Speerpunt 3  De gemeente regelt het verwijderen van dode gezelschapsdieren uit de openbare ruimte en helpt mee bij het opsporen van eigenaren en de registratie van de opgehaalde dieren.  
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3 Gezelschapsdieren 
 Uitwerking hondenbeleid Onlangs heeft gemeente Zuidplas hondenbeleid opgesteld dat bijdraagt aan het welzijn van honden en dat overlast moet voorkomen. Overlast door hondenpoep bestrijden we met het creëren van voldoende uitlaatplaatsen en het instellen van plaatsen waar honden mogen loslopen. Het opruimen van hondenpoep is verplicht en stimuleren we door voorlichting, het beschikbaar stellen van hondenpoepzakjes en meer afvalbakken. Gemeente Zuidplas heeft haar hondenbeleid al opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin zijn ook regels opgenomen over gevaarlijke honden.   

  Tot de uitwerking van het beleid behoort het vaststellen van hondenlosloopgebieden. Binnen de bebouwde kom moeten honden aangelijnd worden uitgelaten. Om voor ieder dorp voldoende losloopgebieden te hebben, breiden we het aantal plekken uit. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan een breed levende wens onder hondenbezitters. Met deze ingreep werken we aan het draagvlak om honden aangelijnd uit te laten omdat hondenbezitters alternatieven krijgen aangereikt voor het vrij rond laten lopen van hun honden. Zie bijlage 2 voor de exacte locaties van de losloopgebieden. 
 Hondenspeelvelden  Wij kiezen ervoor om met ingang van 2018 de hondenlosloopgebieden in te richten met speelattributen. Hierdoor is een structureel hoger bedrag nodig voor hondenbeleid. Hiervan worden ook de nodige communicatie-uitingen betaald. De verhoogde bijdrage kan komen uit het beschikbare structurele budget voor het onderhoud van het openbare groen (totale budget bedraagt ruim 1,8 miljoen euro). Structureel maken we in de begroting jaarlijks 15.000 euro vrij voor hondenvoorzieningen in de losloopgebieden. 

Speerpunt 4  De gemeente breidt het aantal losloopgebieden uit zodat voor ieder dorp voldoende plekken binnen de bebouwde kom zijn, om honden vrij rond te laten lopen. Ieder dorp krijgt één of meerdere hondenspeelvelden.  
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 De openbare ruimte aanpassen voor andere hobby- en gezelschapsdieren In Zuidplas is een zeer actieve paardensport gemeenschap. Er zijn verschillende stallen, maneges, detailhandel en sportverenigingen. Paarden uit Zuidplas rijden op zeer hoog niveau tot in olympische teams. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld ook duivenverenigingen, hondentrainers en andere vormen van hobby- en gezelschapsdieren en hun eigenaren die op een specifieke manier gebruik maken van de openbare ruimte. Gemeente Zuidplas treedt in overleg met deze bedrijven, verenigingen en privé personen om de buitenruimte beter te laten aansluiten op deze doelgroepen. Waar mogelijk zullen aanpassingen doorgevoerd worden zodat de buitenruimte ook voldoet aan deze behoeften. De extra kosten die (her)inrichting met zich meebrengt wordt dan eveneens gefinancierd uit het budget van openbaar groen (zie ook speerpunt 4). 
 

Speerpunt 5  Waar mogelijk wordt de openbare ruimte aangepast naar behoefte van hobby en gezelschapsdieren en hun eigenaren.  
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4 In de natuur levende dieren 
 Hengelsport en actief beheer van de visstand Als het gaat over de hengelsport wordt er verschillend gedacht over dierenwelzijn. Dierenwelzijnsorganisaties stellen dat sportvissen in strijd kan zijn met dierenwelzijn.  

 Daarom wegen we het belang van het verenigingsleven, en wat hengelsportverenigingen bijdragen aan de beheersing van de waterkwaliteit en of dat ten goede komt van het leven in het water. Als vissen worden uitgezet voor de hengelsport, is de persoon of organisatie die dat doet verantwoordelijk voor het gezond houden van de populatie en het ruimen van vissen in het geval van vissterfte. De gemeente verplicht de betreffende visverenigingen om actief te monitoren. Hierover maken we afspraken met de houders van de visrechten. Daarnaast voeren we, in overleg met derden, een experiment uit door mossels in te zetten tegen blauwalg. Indien mogelijk gaan we ook experimenteren met de inzet van graskarpers om de waterkwaliteit te verbeteren.  Vis en amfibie reddende maatregelen Het beheer en het aanpassen van het openbaar groen stemmen we af op natuurontwikkeling en op de bescherming van individuele dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt in de vergunningen opgenomen. Gemeente Zuidplas hanteert voor werkzaamheden in de buitenruimte een gedragscode van Stichting Stadswerk ten aanzien van flora en fauna. Door het hanteren van deze gedragscode geeft de gemeente een praktische invulling aan de algemene zorgplicht. Voor het onderhoud aan onze 

watergangen hanteert de gemeente de gedragscode van de waterschappen.  
  Spreeuwen, kauwenkolonies, ganzenoverlast e.d. Schade die wordt veroorzaakt door in de natuur levende dieren probeert de gemeente op diervriendelijke wijze te beheersen. We onderzoeken eerst alternatieve oplossingen voordat 

Speerpunt 6  De gemeente maakt afspraken met hengelsportverenigingen en houders van visrechten over hun verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn. 

Speerpunt 7  Als de gemeente een opdracht geeft tot maaien en/of droogleggen of uitbaggeren van een watergang, verplicht zij de uitvoerder contractueel om preventieve maatregelen te nemen ten aanzien van vissen en andere dieren in de watergang.  
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we overgaan tot vangen of doden. Denk aan het aanbieden van alternatieve foerageergebieden of het afschrikken dan wel verjagen van dieren.  In de dorpen, parken en woonwijken leven groepen dieren waarvan mensen overlast kunnen ervaren. Vaak redden zwanen, ganzen, spreeuwen en kauwen zich prima op één plek omdat er voldoende voedsel en schuilgelegenheid is en ze vaak worden bijgevoerd. De dieren planten zich voort totdat hun aanwezigheid op enig moment als overlast wordt ervaren, bijvoorbeeld vanwege uitwerpselen, geluidsoverlast of verkeersgevaar. Doorgaans krijgen gemeenten die overlastklachten als eerste te horen. De bevolking verwacht dat wij iets tegen de (vermeende) overlast doen.   

  Voor de bestrijding van dierenoverlast is het voorkomen van het probleem uiteraard altijd de beste oplossing. Preventieve maatregelen zoeken we veelal op het gebied van voedselbeschikbaarheid en diervriendelijke geboortebeperking. Als wegbeheerder kan de gemeente maatregelen nemen voor de regulering van het verkeer. Dit is geregeld in de Wegenverkeerswet (WVW).  

 Bij een verkeersbesluit moet het doel ervan duidelijk worden aangegeven. Het beschermen van dieren die door het verkeer worden bedreigd, vormt een belang dat valt onder de bredere 
o s hrij i g het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of 
s hade . Bij een (dreigende) calamiteit wordt wel direct gehandeld. Bij acute plagen van bijvoorbeeld ratten en duiven kan direct handelen ook noodzakelijk zijn.  

Speerpunt 8  Voordat de gemeente overgaat tot het vangen en/of doden van dieren die voor overlast of schade zorgen, zoals verkeersongevallen, zoeken we in overleg met dierenwelzijnsorganisaties eerst naar alternatieve oplossingen 
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5 Dierenparken en evenementen 
 Dierenparken Bij dierenparken (kinderboerderijen, hertenkampen, enz.) dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak. De dieren moeten op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier worden gehouden. Kinderboerderijen moeten minimaal voldoen aan eisen gesteld in wet- en regelgeving. Daarnaast kan de gemeente Welstandseisen stellen. Het beleid voor de oprichting van kinderboerderijen en hertenkampen bevat strikte voorwaarden om het dierenwelzijn zo goed mogelijk te waarborgen. De gemeente geeft de voorkeur aan kinderboerderijen met het SKBN-keurmerk.  

  Gemeente Zuidplas heeft zelf één hertenkampje in eigendom en beheer. Het betreft het hertenkamp aan de Bospolderstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dit hertenkamp heeft een belangrijke sociale waarde en wordt druk bezocht door mensen uit de directe omgeving. Gemeente Zuidplas kiest er voor om dit hertenkamp in stand te houden. We streven er naar om het SKBN-keurmerk ook voor dit hertenkamp te verkrijgen. 

 Evenementen Voor het houden van evenementen met dieren is vrijwel altijd een vergunning van de gemeente nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gemeente beoordeeld de vergunningaanvraag aan de hand van drie vragen:  

Speerpunt 9  De gemeente staat het oprichten en beheren van kinderboerderijen en hertenkampen natuurlijk alleen toe indien men kan voldoen aan de wettelijke eisen van dierenwelzijn en streeft waarborging door een SKBN keurmerk na. Het bestaande hertenkamp in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt in stand gehouden.  
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1. Bestaat er gevaar voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid, waaronder de brandveiligheid en het belang van het voorkomen van wanordelijkheden? 2. Bestaat er gevaar voor belemmeringen van het verkeer? 3. Bestaat er gevaar voor een onevenredige belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving van het evenement?  

 Dierenwelzijn is geen aparte weigeringsgrond in de APV. Daarom kunnen gemeenten evenementen met dieren alleen weigeren als de veiligheid van personen en goederen  of de openbare orde en de (volks)gezondheid in het geding is. Denk aan een Q-koortsbedreiging of vogelgriep. De criteria om dierenwelzijn te bevorderen zijn op voorhand moeilijk te formuleren. De APV stelt in artikel 2:25 dat de burgemeester bevoegd is om nadere regels te stellen. Dus mocht in de praktijk blijken dat een vergunning is verleend aan organisaties van evenementen die het dierenwelzijn schaden, dan mag de burgemeester ingrijpen. Zo staat gemeente Zuidplas alleen circussen toe die geen wilde dieren hebben. En paardenmarkten in Zuidplas zijn alleen mogelijk als deze gehouden worden conform het 
proto ol elzij  paarde arkte .   

Speerpunt 10  De gemeente toetst aanvragen voor het houden van evenementen met dieren op grond van de APV. De gemeente geeft geen vergunning af voor evenementen of traditioneel volksvermaak waarbij het dierenwelzijn aantoonbaar wordt geschaad.  
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6 Algemene maatregelen dierenwelzijn 
 Communicatie Mensen zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de leefomstandigheden van, en de manier waarop zij omgaan met hun huisdieren. De gemeente kan, samen met bijvoorbeeld de dierenbescherming en -branches, goede voorlichting geven aan eigenaren en daarmee het welzijn van dieren beïnvloeden en overlast voorkomen dan wel terugdringen.   Op de website van de gemeente geven we relevante (contact)informatie, zoals: - gegevens Meldpunt dierenmishandeling 144 - gegevens dierenambulance - gegevens dierenasiel en opvangcentra - uitleg over wat te doen bij vermiste huisdieren - uitleg over wat te doen met een aangetroffen zwervend huisdier - Samenwerking aan te gaan met: dierenwinkels, dierenartsen, hondentrainers, enz. gevestigd in Zuidplas om informatie te delen en effectief te verspreiden.  Verder voegen we informatie toe aa  rele a te pagi a s die het welzijn van dieren kunnen Bevorderen, bijvoorbeeld: - een verwijzing naar het Besluit houders van dieren; - informatie over de sterilisatie en het chippen van katten; - een verwijzing naar rijksinformatie over verboden souvenirs; - de Nota Dierenwelzijn.  

  

  

Speerpunt 11  De gemeente geeft voorlichting op haar website over het dierenbeleid en de verschillende instanties die zich bezighouden met dierenwelzijn en de opvang van dieren.  
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We geven op onze website duidelijk aan waar mensen dierenmishandeling of verwaarlozing kunnen melden. Na een melding wordt onderzocht of er moet worden gehandhaafd. Indien mogelijk wordt het resultaat van een actie met de melder gedeeld. De gemeente is zich ervan bewust dat dierenmishandeling en -verwaarlozing regelmatig een teken is dat er in een gezin of een bedrijf meer aan de hand is. De wijkagent en het wijkteam kunnen samenwerken om de volledige situatie in beeld te krijgen.  

 Op bestuurlijk niveau streven we naar overeenstemming tussen natuurbelangen en sportbelangen in recreatiegebieden. Hoewel recreatiegebieden primair bedoeld zijn om te recreëren, kan het dierenwelzijn al door kleine aanpassingen in de inrichting en het beheer van het gebied worden geborgd. Daar waar mogelijk zal dierenwelzijn worden verbeterd en daar communiceren we vervolgens over. 
Gemeente Zuidplas is geen voorstander van de plezierjacht. Plezierjacht staan we dan ook niet toe op gronden die de gemeente beheert. Dit beleid streven we ook na met betrekking tot de gebieden die in (mede)beheer zijn bij het recreatieschap Hitland en Rottemeren. In de communicatie op de website wordt deze beleidslijn actief uitgedragen.   Ecologie en Groenbeleid Onder het begrip biodiversiteit verstaan we de graad van verscheidenheid in levensvormen en soorten binnen een bepaald ecosysteem. De verscheidenheid in soorten en habitat is een voorwaarde voor een goed bestaan op aarde.  

 De nieuwe Wet natuurbescherming zorgt voor kaders voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Via beleid (bestemmingsplannen, groenbeleid, etc.) zijn deze kaders uitgewerkt en passen die middels werkprocessen toe in de openbare ruimte. Kijkend naar de toekomst worden vergroening en ecologie, zowel voor dieren als voor het klimaat, steeds belangrijker bij het inrichten en het beheren van de openbare ruimte. Daarom realiseren we faunavriendelijke oevers. Daar waar natuurvriendelijke oevers niet mogelijk of passend zijn, zal de beschoeiing van faunavoorzieningen worden voorzien. Gemeente Zuidplas geeft invulling aan haar algemene zorgplicht door te werken conform de goedgekeurde gedragscode Flora- en Fauna van Stichting Stadswerk.  

Speerpunt 13  Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte is het vergroten van ecologische waarde en biodiversiteit een leidend thema. 

Speerpunt 12  De gemeente staat plezierjacht niet toe op de gronden die zij zelf (mede)beheert. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibuoPN2KTWAhXJaVAKHQ5tDKYQjRwIBw&url=http://spreekbeurt-eenden.yurls.net/&psig=AFQjCNEElHDlLdj67823dUHWeiYsuZjc4g&ust=1505479034525256
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Duurzaamheid Voorlichting en educatie van het publiek over het duurzaam in stand houden van de dierenpopulatie in het wild, vergroot de bewustwording over het houden van en de aanwezigheid van dieren.   Voorbeelden van voorlichting en educatie zijn:  - het stimuleren van diervriendelijke tuinen en plaatsen van nestkasten; - informeren over dieren in de natuur en de bebouwde omgeving om de acceptatie ervan te vergroten, denk aan reptielen, amfibieën en insecten; - in overleg treden met de Dierenbescherming hoe we dieren in het wild kunnen beschermen als ze zich begeven op gemeentelijke wegen en in de bijbehorende goten, denk aan de paddentrek; - informeren over diervriendelijke manieren van populatiebeheer en schadebeperking, met de nadruk op diervriendelijke en preventieve maatregelen; - informeren over het onderwaterleven in relatie tot vissen.  Door de Natuurbeschermingswet is de gemeente verantwoordelijk voor het geven van informatie. Wij onderzoeken de mogelijkheden door aansluiting te zoeken bij onder meer de ROTTA, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de recreatieschappen Hitland en Rottemeren, het Zuidhollands Landschap en IVN. 

 Schuilstallen voor hobbydieren In het buitengebied van Zuidplas worden hobbydieren gehouden bij (woon)boerderijen en andere (vrijliggende) woningen. Het komt het welzijn van deze dieren ten goede als ze beschikken over een schuilstal zodat ze droog kunnen staan in het geval van regen, onweer, hagel of sneeuw, maar ook als ze schaduw zoeken of beschutting tegen harde wind. De gemeente denkt constructief mee bij vergunningaanvragen voor schuilstallen voor hobbydieren.  
Megastallen: De gemeente Zuidplas is geen voorstander van megastallen en is kritisch in het verder uitbreiden van grote stallen in Zuidplas. Hierbij gaat het niet om het aantal dieren in de stal, maar om de kwaliteit van leven van deze dieren. Bij bedrijfsuitbreiding en het  opzetten van megastallen is van belang dat  dierenwelzijn geborgd is. Bij twijfel zal bij een vergunningaanvraag toelichting gevraagd 

Speerpunt 14  De gemeente ondersteunt organisaties bij het geven van voorlichting en educatie op het gebied van dieren en dierenwelzijn.  

Speerpunt 15 De gemeente denkt constructief mee bij vergunningaanvragen voor schuilstallen voor hobbydieren. 
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worden hoe het bedrijf dierenwelzijn borgt in haar bedrijfsvoering. 
 
Nawoord 
 Met deze eenduidige visie op dierenwelzijn in Zuidplas en de vertaling daarvan in vijftien duidelijke speerpunten en verschillende maatregelen, hebben we een aanpak in handen die de bewustwording bij de inwoners over dierenwelzijn en het diervriendelijk houden van dieren zal vergroten.   Ook heeft de gemeente een kleine dertig van de veertig aanbevelingen van de Dierenbescherming overgenomen (zie bijlage 2). Hiermee hebben wij onze vrijheid voor het vormgeven van lokaal dierenwelzijnsbeleid verder praktisch ingevuld.  Samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere gaan we het beleid verder uitwerken in implementeren. De gemeentelijke website wordt verrijkt met veel gegevens om dierenwelzijn te bevorderen. Hiermee is dit document een goede start om het dierenwelzijn in Zuidplas verder uit te bouwen.   
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Bijlage 1: Aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid van de 
Dierenbescherming  AANBEVELING JA OPMERKING Aanbeveling 1: De gemeente stelt diervriendelijk beleid op en legt dit vast in een nota Dierenwelzijn.  

X  
Aanbeveling 2: De gemeente heeft een wethouder dierenwelzijn die verantwoordelijk is voor het dierenbeleid en dierenwelzijn waarborgt.  

X  

Aanbeveling 3: De gemeente maakt goede afspraken met dierenopvangcentra en ambulancediensten over de opvang van dieren en verstrekt een kostendekkende vergoeding. De gemeente gebruikt hiervoor bij voorkeur het door de Dierenbescherming opgestelde ‘Basisarrangement 
Dierennoodhulp’. 
 

X Meer dan basisarrangement. 

Aanbeveling 4: De gemeente ziet het vervoer van zieke, gewonde en gevonden dieren als onderdeel van haar verantwoordelijkheden en ondersteunt het werk van de dierenambulance. 
 

X  

Aanbeveling 5: De gemeente neemt een faciliterende rol in bij het tot stand komen van afspraken tussen hulpdiensten en opvangcentra over de opvang van huisdieren in het geval van een (gedwongen) opname, arrestatie of huiselijk geweld. 
 

X  

Aanbeveling 6: De gemeente verleent een ontheffing aan de dierenambulance voor het medegebruik van bus- en trambanen.  
 Niet van toepassing. 

Aanbeveling 7: De gemeente neemt in haar rampenplan een apart stuk op over de hulp aan dieren.  Goede afspraken volstaan, de burgemeester is bevoegd om aanvullende regels af te kondigen. Aanbeveling 8: De gemeente informeert burgers over het belang van het chippen van katten en ondersteunt en faciliteert chipacties voor katten.  
X  

Aanbeveling 9: De gemeente stelt hondenbeleid op dat betrekking heeft op onder andere voorzieningen voor honden en bijtincidenten. Bij het opstellen van het beleid staat het welzijn van de hond centraal.  

X  

Aanbeveling 10: De gemeente maakt afspraken met opvangcentra over een locatie of een eventuele bijdrage voor renovatiekosten.  
X  

Aanbeveling 11: De gemeente geeft in haar gemeentegids en op haar website tips over hoe te handelen bij een weggelopen huisdier en plaatst daarbij het telefoonnummer van de plaatselijke afdeling van de Dierenbescherming of andere meldpunten voor vermiste huisdieren.  

X Na vaststellen beleid. 

Aanbeveling 12: De gemeente speelt een rol bij de uitbreiding van het aantal woonzorg- en verpleeghuizen waar ouderen met hun huisdier welkom zijn of bemiddelt tussen ouderen met een huisdier en directies van woonzorg- en verpleeghuizen.  

 Zien we niet als onze taak. 

Aanbeveling 13: De gemeente geeft op haar website voorlichting over het diervriendelijk houden van hobbydieren en regelgeving met betrekking tot hobbydieren.  
X In beperkte vorm. 

Aanbeveling 14: De gemeente stelt een diervriendelijk beleid op ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor schuilstallen voor hobbydieren. 
X Is toegevoegd aan de nota. (pag. 16)  
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AANBEVELING JA OPMERKING Aanbeveling 15: De gemeente staat het oprichten en beheren van een kinder- of stadsboerderij of hertenkamp slechts onder bepaalde voorwaarden toe en ziet erop toe dat het welzijn, de gezondheid en de integriteit van de dieren zijn gewaarborgd en maakt bij voorkeur gebruik van de intentieovereenkomst voor dierenwelzijn op kinderboerderijen.  

X  

Aanbeveling 16: De gemeente hanteert een voorkeursbeleid voor circussen zonder (wilde) dieren.  
X Is toegevoegd aan de nota. (pag. 13) 

Aanbeveling 17: De gemeente staat evenementen met dieren, zoals struisvogelraces en paardenmarkten niet toe.  Zuidplas kent geen tradities meer van Struisvogelraces en paardenmarkten. Aanbeveling 18: Wanneer de gemeente toch een vergunning voor een paardenmarkt wil afgeven, doet zij dit volgens het protocol welzijn paardenmarkten.  
X Is toegevoegd aan de nota. (pag. 

13) 
Aanbeveling 19: De gemeente voorkomt met behulp van haar bestemmingsplannen de vestiging of uitbreiding van vee-industrie binnen haar grenzen. 

 Nee, het beleidsspeerpunt betreffende megastallen is geschrapt vanwege het niet juridisch hard kunnen maken van dit artikel. (pag.15) Aanbeveling 20: De gemeente stimuleert vormen van diervriendelijkere veehouderij door als organisatie zelf het goede voorbeeld te geven en alleen producten met het Beter Leven-kenmerk of biologische producten te gebruiken en te zorgen voor de aanwezigheid van vegetarisch voedsel.  

 Nee, te smal geformuleerd 

Aanbeveling 21: De gemeente stelt extra eisen aan de brandveiligheid van stallen en controleert stallen regelmatig op brandveiligheid. Ook zorgt de gemeente ervoor dat de brandweer is voorbereid op het aanpakken van stalbranden door regelmatig te oefenen en een aanvalsplan voor stalbranden op te stellen.  

 Nee, is landelijke wetgeving voor. 

Aanbeveling 22: De gemeente besteedt aandacht aan het gebruik van proefdiervrije producten, zoals schoonmaakmiddelen en zeep, in gemeentelijke ruimtes.  
 Nee, te smal geformuleerd 

Aanbeveling 23: De gemeente staat jacht op gemeentegronden 
niet toe.  

X PLEZIER jacht, andere jacht kan noodzakelijk zijn. 
Aanbeveling 24: De gemeente voorziet, eventueel in samenwerking met de Dierenbescherming, inwoners van informatie over dieren in hun omgeving. Zo kan acceptatie van dieren rondom woningen worden vergroot en door preventief handelen worden voorkomen dat mensen overlast ervaren.  

X  

Aanbeveling 25: De gemeente overlegt met de Dierenbescherming over alternatieve methoden, in plaats van het doden van dieren, voor het voorkomen van schade en verkeersongevallen binnen de gemeente.  

X  

Aanbeveling 26: De gemeente geeft informatie aan burgers over diervriendelijke manieren van schadebeperking en legt daarbij de nadruk op diervriendelijke en preventieve maatregelen.  
X  

Aanbeveling 27: De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de TNR-methode van de Dierenbescherming, in het kader van haar wettelijke taak ten aanzien van zwervend aangetroffen dieren.  

 Nee, is ondergebracht bij DAGO/ DTMH 

Aanbeveling 28: De gemeente verpacht geen (vis)water aan hengelsportverenigingen  Nee, voorstel komt in nota ‘vis-
beheer’. 
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AANBEVELING JA OPMERKING 
Aanbeveling 29: De gemeente geeft samen met natuur- en dierenbeschermingsorganisaties voorlichting over de leefwijze en het gedrag van vissen, zonder ze daarbij op te vissen of op andere wijze te verstoren.  

X Wordt na vaststellen beleid toegevoegd aan de informatie op de website van Zuidplas. 
Aanbeveling 30: De gemeente zorgt ervoor dat diegenen die ruimtelijke ingrepen doen of hierbij betrokken zijn, goed op de hoogte zijn van de geldende gedragscode en volgens deze gedragscode werken. Een regelmatige evaluatie en controle in het veld zijn hier onderdeel van.  

X  

Aanbeveling 31: De gemeente treft bij ruimtelijke ingrepen zo veel mogelijk compenserende en/of mitigerende maatregelen, waardoor schade aan flora en fauna verder worden beperkt.  
X  

Aanbeveling 32: De gemeente besteedt in haar bestemmingsplan aandacht aan dierenwelzijn en soortenbescherming.  
 Nee, zien we niet als onze taak. 

Aanbeveling 33: De gemeente neemt een artikel op in haar bomenverordening, waarin staat dat het verboden is om in het broedseizoen bomen te kappen.  
X  

Aanbeveling 34: De gemeente neemt in overleg met de Dierenbescherming verkeersmaatregelen op wegen en in goten die door de gemeente worden beheerd met het oog op het beschermen van dieren in het wild.  

X Is toegevoegd aan de nota. (pag. 16) 
Aanbeveling 35: Als de gemeente een opdracht geeft tot het droogleggen of uitbaggeren van een sloot, verplicht zij de baggeraar contractueel om preventieve maatregelen te nemen die leed ten aanzien van vissen en andere dieren in de sloot voorkomen.  

X  

Aanbeveling 36: De gemeente gebruikt geen gif ter bestrijding van ongewenste kruidengroei en geeft prioriteit aan natuurontwikkeling door bijvoorbeeld de aanleg van bloemrijke bermen, plaatsing van nestkasten of het creëren van ecologische infrastructuur.  

X  

Aanbeveling 37: De gemeente legt haar integrale visie op openbaar groen voor de langere termijn vast in bijvoorbeeld een natuurontwikkelingsplan of groenstructuurplan.  
X  

Aanbeveling 38: De gemeente stimuleert vleermuisvriendelijk bouwen, verbouwen, slopen en isoleren en werkt aan vleermuisvriendelijke verlichting.  
X Wordt na vaststellen beleid 

toegevoegd aan de informatie op 
de website van Zuidplas. 

Aanbeveling 39: De gemeente geeft (via haar website) voorlichting over vleermuizen in stedelijk gebied en informeert zo burgers en aannemers over vleermuizen en vleermuisvriendelijk werken.  
X Wordt na vaststellen beleid 

toegevoegd aan de informatie op 
de website van Zuidplas. 

Aanbeveling 40: De gemeente streeft ernaar om bij ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke ingrepen gebiedsgericht te werken en verschillende plannen op elkaar af te stemmen en op termijn te gaan werken volgens de Generieke Aanpak Natuur. 
 Ja wordt al gedaan, alleen de 

Generieke Aanpak Natuur gaat 
ons te ver. 
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Bijlage 2: Locaties hondenlosloopgebieden  
Zie o u i atiefolder: Sa e  houde  e het s hoo  A 7. 55 .  
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