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Behandelend ambtenaar: 
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Onderwerp:  Visie dierenwelzijn 

 

Gevraagd besluit: 

1. De visie dierenwelzijn met het daarbij behorende uitvoeringsplan vaststellen; 

2. De nota dierenwelzijn (2010) in te trekken; 

3. In de kadernota 2017 structureel een bedrag vast te stellen (van totaal € 13.047,--) voor budget DWO en een 

verhoging van de bijdrage aan de dierenambulance. 

 

Publiekssamenvatting 

Het is van belang om een actueel dierenwelzijnsbeleid te hebben. Deze visie weergeeft de manier waarop de 

gemeente Den Helder invulling geeft aan haar wettelikke taken en het geeft richting aan de organisaties in het 

dierenwelzijnsveld die de taken voor de gemeente Den Helder uitvoeren. De visie is besproken met de DWO 

(dierenwelzijnsorganisaties). Hun opmerkingen zijn verwerkt in deze eindversie.     

 

Inleiding 

De gemeente heeft wettelijke verplichtingen met betrekking tot dierenwelzijn. De uitgangspunten van de 

gemeente Den Helder staan beschreven in de nota dierenwelzijn die dateert van januari 2010. Inmiddels is er 

nieuwe wetgeving gekomen inzake dierenwelzijn en hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden binnen het 

dierenwelzijnsveld in Den Helder. Deze nieuwe visie weergeeft het huidige wettelijke kader, de manier waarop 

de gemeente uitvoering geeft aan haar taken inzake dierenwelzijn, een compact overzicht van de 

dierenwelzijnsorganisaties die taken voor de gemeente uitvoeren en tot slot bevat het een uitvoeringsplan voor 

2016-2017. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met de DWO (dierenwelzijnsorganisaties uit Den 

Helder).  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Uitvoering van de gemeentelijke taken inzake dierenwelzijn. Tevens wordt een sterk veld met 

dierenwelzijnsorganisaties geambieerd en gefaciliteerd, waarbij de organisaties zo veel mogelijk zelfstandig 

kunnen functioneren en opereren.  

 

Kader 

Wet Dieren 

Burgerlijk Wetboek art. 5:8, lid 3 (opvang zwerfdieren) 

Flora en Faunawet 

Natuurbeschermingswet 

Algemene plaatselijke verordening (APV) – artikelen 2:57, 2:58, 2:59 en 5:40.  

Woningwet 

 

Argumenten 

De visie dierenwelzijn geeft inzicht in het wettelijke kader en de manier waarop de gemeente uitvoering geeft 

aan haar taken inzake dierenwelzijn.  

 

Door het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten wordt een belangrijke stap gemaakt in de relatie met 

dierenasiel ‘t Schuthok en de dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon. Beide organisaties hebben 

aangegeven graag op een dienstverleningsovereenkomst over te willen gaan, waardoor we tegemoet komen 

aan hun wens. Bijkomend voordeel is dat dit ook in lijn is met de uitvoering van de buurtgemeenten (Hollands 

Kroon en Schagen).    

 

Verder wordt er voorgesteld om in de kadernota 2016 structureel een bedrag vast te stellen (van totaal  

€ 13.047,--) voor een verhoging van de bijdrage aan de dierenambulance en de DWO. De dierenambulance 
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heeft dan, behalve voor hun gemaakte ritten, ook budget dat ingezet kan worden voor andere zaken (zoals 

materiaal of extra dierenartskosten bij uitzonderingsgevallen). Verder wordt er ingezet op een sterk  

dierenwelzijnsveld in Den Helder. De oprichting van de DWO (dierenwelzijnsorganisaties – bestaande uit 

dierenasiel ’t Schuthok, de dierenambulance en vogelasiel de Paddenstoel) geeft een goede basis. Het is 

daarom van belang dat de DWO zich verder gaat ontwikkelen. Wanneer de organisatie eigen middelen heeft, 

krijgt zij de beleidsvrijheid zelf te kunnen vaststellen waar en waarvoor haar middelen worden ingezet. Dat kan 

één van de afzonderlijke organisaties zijn of een gezamenlijk doel uitgevoerd door alle organisaties (zoals extra 

voorlichting en/of educatie).  

 

Behalve de DWO staat de gemeente ook in contact met de Helderse Vallei. Het educatief aanbod op het gebied 

van kennis over dieren en hun leefgebied is een vast gesprekspunt, waar aandacht voor zal blijven.   

 

De gemeenteraad heeft actief gevraagd om de mogelijkheden voor een verbod van evenementen met 

roofvogels te onderzoeken. Er is geen wettelijke grond om vanuit de Wet Dieren evenementen en shows met 

roofvogels te verbieden. Wel zal de gemeente in gesprekken met organisatoren van markten en evenementen 

de omstandigheden voor de roofvogels ter sprake brengen, aangeven tegen het gebruik van roofvogels voor 

commerciële doeleinden op markten te zijn en zal er bij evenementen als harde voorwaarde worden gesteld dat 

de valkenier in bezit is van de Nederlandse valkeniersakte.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum, maar heeft voor het onderwerp wellicht geen 

meerwaarde. Er is een draagvlak bij het dierenwelzijnsveld voor de visie. De visie is tot stand gekomen met 

inspraak van de dierenwelzijnsorganisaties (DWO). Met de DWO is gedurende de ontwikkeling van de visie 

contact geweest en de visie is met hen doorgenomen. Hierbij gaf de DWO aan blij te zijn met een compacte 

vorm en zich te kunnen vinden in de visie. Wel heeft het DWO aangegeven het van belang te vinden dat er 

aandacht is voor handhaving op basis van de APV. Ieder jaar worden de prioriteiten van handhaving 

vastgesteld, hier zal dit vraagstuk in mee worden genomen.  

 

Financiële consequenties 

 

  Huidige bijdrage Bijdrage vanaf 2017 

Asiel € . ,  € 80.857,00 

Ambulance € . ,  € . ,  

DWO € ,  € . ,  

Totaal bedrag € . ,  € . ,  

 

Dit betekent een verhoging van  € 13.047,-- in het budget. Dit bedrag dient structureel in de volgende kadernota 

te worden vastgesteld.  

 

Communicatie 

De visie is besproken met de DWO en wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website.   

 

Realisatie 

Uitvoering conform het uitvoeringsplan zoals die is opgenomen in de visie. Daarbij dient de visie als 

uitgangspunten in de vervolggesprekken met de organisaties in het dierenwelzijnsveld. De gemeenteraad wordt 

via de P&C cyclus geïnformeerd over de voortgang.  

 

 

Den Helder, 5 januari 2016. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


