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Geachte Wethouder en Raadsleden, 

 

Allereerst wil ANIMO de gemeente feliciteren met het voortvarend opstellen van een 

herziene dierenwelzijnsnota. Wij zien duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige 

versie. Ook het maatschappelijke inspraak proces, waarbij betrokken instanties actief 

worden benaderd om mee te praten verdient een pluim.  

Als er wordt geredeneerd vanuit dierenwelzijn dan kan de nota nog wel wat scherper 

worden geformuleerd en ambitieuzer zijn. 

 

Wetten, regels en zorgplicht 

Gemeente en Stadswerk 072 werken volgens de gedragscode F&F-wet. Verwijzing naar 

deze wet is onjuist, omdat de gedragscode niet in deze wet voorkomt. Wel zou het uit 

oogpunt van transparantie aan te bevelen zijn de wijze waarop de Gemeente en 

Stadswerk 072 omgaan met planten en dieren op de gemeentelijke website te plaatsen.  

 

- Honden 

 - losloopgebieden van voormalige Gemeente Alkmaar zijn goed in kaart gebracht. 

 - van de voormalige Gemeenten de Rijp en Schermer is niks bekend. 

 - meer aandacht handhaving aanlijngebod, zeker in broedtijd vogels. 

 - het realiseren van voorzieningen voor het veiliger maken voor honden in 

verbodsgebieden komt vreemd over 

 

- Agrarische economie, productiedieren en landbouwhuisdieren 

 - Agrarische economie: gaat alleen over het welzijn van koeien en de grootte van 

(op)stallen, maar nergens over b.v. weidevogels of de relatie met de NNN of 

ecologische zones. 

 

- Evenementen met dieren:  

 - alleen toetsing op Wet Dieren en Openbare Orde, Veiligheid, Volksgezondheid en 

Milieu. 

 - voor circussen geldt nu een landelijk verbod op wilde dieren.  

- Roofvogels en uilen zijn ook wilde dieren. 
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Roofvogels en uilen  

Wij missen een hoofdstuk over het tentoonstellen en gebruik maken van roofvogels en 

uilen in shows en tijdens evenementen 

Roofvogelshows worden gegeven omdat men denkt daarmee het publiek voor te lichten 

over roofvogels en uilen. Onderzoek toont aan dat de educatieve waarde van roofvogel- 

en uilenshows te verwaarlozen is. Het tentoon stellen levert voor de dieren veel stress 

op. 

Het houden van roofvogels en uilen is zeker voor amateurs niet verantwoord en 

aanmoediging moet beslist ontraden worden. Er is daarnaast een groot risico op het 

ontsnappen van dieren die vaak gekruist zijn en op die manier soortechte populaties in 

gevaar kunnen brengen.  

 

Hengelsport en vissen 

Hoe je het ook bekijkt, een haak in een bek van een vis slaan is dierenmishandeling. 75 

% van de bevolking is van mening dat vissen niet diervriendelijk is. Diverse 

onderzoeken hebben bewezen dat vissen wel degelijk pijn en stress ervaren. 

 

In het kader van dierenwelzijn zou de gemeente Alkmaar heel terughoudend moeten 

zijn in alles dat hengelsport faciliteert. De verpachting van viswater zou afgebouwd 

kunnen worden, en via een aantal verordeningen zou vissen ontmoedigd moeten 

worden. Viswedstrijden zouden niet moeten worden toegestaan, want hierbij gaat het 

niet om het respect voor vissen maar zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk aantal kg. 

binnen halen. Welke gedragsregels er ook aan opgehangen worden. 

De gemeente kan, bijvoorbeeld in een APV, bepalen dat nachtelijk vissen niet meer mag. 

Afgezien van de eerder genoemde reden is met name in natuurgebieden nachtelijk 

vissen heel storend voor de aanwezige fauna.  Met een tent erbij is het eigenlijk gewoon 

kamperen in de vrije natuur terwijl dit nergens mag. Mogelijk kan de gemeente als 

gebiedsbeheerder/vergunningverlener vissen in kwetsbare gebieden zoals de 

Oudorperpolder en in de Eilandspolder uit de vergunning halen. 

 

 

Jacht 

 - Gemeente heeft jachtrecht niet opgenomen in pachtovereenkomsten maar de 

   Gemeente kan het jachtrecht wel verhuren. Gebeurt dat ? 

 - de Gemeente gebruikt de term plezierjacht en verwijst ten onrechte naar F&F wet. 

Daar komt het woord plezierjacht namelijk niet voor. 

 

Dieren in de natuur en biodiversiteit 

 - de gemeente werkt volgens de gedragscodes F&F-wet. Echter in deze wet komt het 

woord gedragscode nergens voor. 

 - Gemeente werkt volgens vele codes: 

  - gedragscode F&F-wet 
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  - gedragscode bestendig beheer voor gemeente groenvoorzieningen 

  - gedragscode bestendig beheer (ruimtelijke ontwikkeling en beheer) 

Het zou mooi zijn als in het kader van transparantie al deze codes op de gemeentelijke  

website zouden staan. Aangenomen wordt dat in deze codes rekening wordt gehouden  

met het broedseizoen van alle vogels en dat er dan uiteraard geen kapvergunningen 

worden verstrekt. 

We missen aandacht voor het waterleven: vissen, amfibieën en reptielen.  Bij het 

dempen van sloten en bv. bij baggeren moet worden verwezen naar de flora en 

faunawet. 

 

Groenbeleid 

Het gemeentelijk groenbeleid richt zich onder meer op verbeteren van het leefgebied 

voor plant en dier door op natuur gerichte inrichting en onderhoud van delen van het 

gemeentelijk groen. Waarom niet overal ?  

 

In de vrije natuur levende dieren 

 beheer en inrichting openbare buitenruimte  

ANIMO juicht het opnieuw herzien van de het boekje  “kansen voor natuur in het 

wijkgroen“  toe.  De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat het wat beter gaat, 

maar dat het nog een heel stuk beter kan. Diervriendelijk moet bestaan uit de 

mogelijkheid voor dieren om te schuilen, voedsel te vinden, te overwinteren, te slapen, 

te paren, te migreren, eieren te leggen of te broeden. Dit vraagt dus om aandacht voor de 

natuurlijke omgeving van de dieren, meestal de natuur, maar ook de bebouwing, de 

tunnels onder of passages over wegen, de beschoeiingen enzovoorts.  

In het ecologische verbindingenplan worden voorbeelden gegeven hoe men passages 

kan inrichten.  

 

Zwerfdieren en met name verwilderde en loslopende katten zijn een bedreiging voor 

dieren in het wild. Het beleid om die de steriliseren en terug te plaatsen waar ze 

gevangen zijn is voor wilde dieren zeer ongunstig.  Het is nog lang niet bij alle burgers 

bekend dat katten heel wat slachtoffers maken onder vogels en zoogdieren; o.a. 

juveniele en broedende vogels en egels. Het zou goed zijn met voorlichting de eigenaren 

daarvan op de hoogte te brengen en hun dieren te voorzien van een belletje en in de 

broedtijd binnen te houden. 

De bebouwde omgeving 

Het gebruik van de vogelbescherming checklist bij nieuwbouw en renovaties juichen wij 

van harte toe. Vooral de controle bij renovatie van oudere woningen verdient aandacht 

in verband met het voorkomen van vleermuizenkolonies en/of gierzwaluwen. Conform 

de F&F- wet is vervangen van daken alleen mogelijk als mitigerende/compenserende 

maatregelen genomen worden. Er bestaat de verplichting om bv gierzwaluwpannen of 

vleermuisvoorzieningen aan te brengen als onderdeel van de renovatie / nieuwbouw.  
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Het verstrekken van informatie is weinig ambitieus als er ook een wettelijk kader 

bestaat om de maatregelen voor te schrijven. (nb. Volgens Vogelbescherming is men bezig 

om de VB.checklist op te nemen in het bouwbesluit zodat mitigerende/compenserende 

maatregelen al automatisch worden genomen) 

 

Wij vragen nog een keer nadrukkelijk aandacht voor het convenant dat is afgesloten met 

ontwikkelaars, vogelbescherming en de gemeente bij de Vroonermeer Noord. Een 

dergelijk convenant kan bij renovaties en andere bouwplannen als leidraad dienen. 

 

Ook bij de inrichting of reconstructie van wijken kan rekening gehouden met 

dierenwelzijn. Bv geen beschoeiingen, die boven de waterlijn beginnen (dieren die in het 

water vallen verdrinken. ) 

 

Dierenvoorzieningen 

Ten onrechte wordt in de concept-nota verwezen naar de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Overlast door in de vrije natuur levende dieren  

Meeuwen 

Met meeuwen zal een stad moeten leren leven en omgaan. Meeuwen vormen voorlopig 

een vast onderdeel van het dierenleven in de stad, net als mussen en spreeuwen, alleen 

een beetje groter. Dat meeuwen op bepaalde locaties ongewenst zijn is begrijpelijk, maar 

het blijven vragen van ontheffingen om ze te verjagen zou plaats moeten maken voor 

zoeken naar goede alternatieven.  

De Vogelwerkgroep WG Alkmaar en Animo willen graag meedenken in de 

vraagformulering, probleembeschrijving en oplossingsrichtingen. We hebben daarvoor 

(toegang tot) veel nationale en internationale expertise!  

Ganzen 

Bij het vragen om een ontheffing voor het schudden/dompelen van ganzeneieren moet 

ook goed worden nagedacht wat dit betekent voor andere vogels. De verstoring van 

andere nesten is bij een tweede en of derde ronde steeds nadeliger. Inmiddels is ook wel 

duidelijk dat het dompelen weinig effect heeft. 

 

Bijen 

Bij het  bestrijden van een bijenzwerm zou in deze nota moeten worden opgenomen dat 

te allen tijde een imker wordt betrokken bij het verwijderen van een zwerm. 

Particulieren weten hen vaak niet te vinden en hierin kan de gemeente een 

voorlichtingsrol spelen.  

Wij zijn erg blij dat de gemeente volgend jaar het bijenconvenant gaat ondertekenen. 

Een van de beste maatregelen die daar bij past is het klepelen van bermen tot het 

minimum terugbrengen en samen te werken met andere beheerders van de openbare 

ruimte zoals RWS, de Provincie en het HH-NK. Een gezamenlijke coördinatie  van beheer 

kan leiden tot meer natuur, bloem\bijenrijke bermen en tot kosten besparing.  
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Educatie en voorlichting 

We missen in deze nota dat het IVN (en het MEC) al jarenlang een rol speelt op het 

gebied van natuureducatie. De KNNV,  en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. geven via 

ANIMO, maar ook zelf al meerdere decennia gevraagd en ongevraagd advies op het 

gebied van natuur. Dit zullen wij ook blijven doen.  

 

Wij pleiten nog steeds voor een NME-centrum, dat prachtig zou kunnen worden 

ondergebracht  bij de Hortus Alkmaar of een andere organisatie die zich bezig houdt met 

natuur en milieu in de stad. 

 

 

 

 

namens het bestuur van ANIMO namens het bestuur Vogelwerkgroep Alkmaar 

hoogachtend met vriendelijke groet, 

 

 

R. Polder (secretaris) Maarten Platteeuw (secretaris) 

 

 


