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Raadsvoorstel
Onderwerp: vaststelling Nota Dierenwelzijn Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − de Nota van beantwoording zienswijzen Nota Dierenwelzijn Bergen vast 

te stellen; 
− de Nota Dierenwelzijn Bergen vast te stellen; 
− bij uitvoering van taken op het vlak van dierenwelzijn samen te blijven 

werken met regiogemeenten; 
− de opvang van wilde vogels te blijven ondersteunen; 
− de jacht op de eigen gronden van de gemeente te beëindigen; 
− soortgerichte maatregelen te nemen waarbij de focus ligt op het 

bijvriendelijker maken van de gemeente en op het nemen van 
maatregelen om barrières tijdens de amfibietrek in de binnenduinrand 
weg te nemen. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
De Nota Dierenwelzijn is gereed voor vaststelling. 
 
Aanleiding 
In 2012 heeft de raad een motie aangenomen van VVD en Gemeentebelangen waarin het 
college wordt gevraagd dierenwelzijnsbeleid op te stellen. In een startnotitie is vervolgens de 
aanpak uitgewerkt. 
 
Werkconferentie 
In de aanloop van de nota is door toenmalig portefeuillehouder Hekker een werkconferentie 
dierenwelzijn georganiseerd waarvoor organisaties op het gebied van dierenwelzijn, natuur 
en visserij waren uitgenodigd. Op de conferentie werden ideeën uitgewisseld over het 
dierenwelzijn en werd een toekomstbeeld geschetst van een optimaal dierenwelzijnsbeleid. 
Met de input uit de werkconferentie is vervolgens de Nota Dierenwelzijn Bergen opgesteld. 
 
Inhoud nota 
De nota beschrijft de huidige situatie en biedt beleidsregels voor de toekomst. In de nota 
wordt o.a. ingegaan op dierenwelzijnsaspecten waar de gemeente een verantwoordelijkheid 
in heeft. Zo heeft de gemeente wettelijke taken op het gebied van opvang en verzorging van 
zwerfdieren.  
 
Raadspresentatieavond 
In 2014 is een eerste concept van de Nota Dierenwelzijn gepresenteerd tijdens een 
raadspresentatieavond. Door de aanwezige raadsleden werd de nota akkoord bevonden om 
gereed te maken voor de tervisielegging. 
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Inspraak 
De Nota Dierenwelzijn heeft zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn 
drie zienswijzen ingediend. In de Nota van beantwoording zienswijzen worden de 
zienswijzen van een reactie voorzien. De meest uitgebreide zienswijze is ingediend door de 
Dierenbescherming. De Dierenbescherming vraagt onder andere om de bouw van 
schuilstallen in het buitengebied mogelijk te maken. Hier wordt niet in meegegaan. De bouw 
van schuilstallen werkt verrommelend in het landschap en is niet toegestaan in de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied. Uit onderzoek dat de provincie heeft laten doen, 
blijkt dat er onder veehouderijbedrijven vrijwel geen behoefte is aan schuilstallen, maar dat 
het met name de eigenaren van hobbypaarden betreft waar de wens ligt tot bouw van een 
schuilstal. De provinciale structuurvisie staat de mogelijkheid van schuilstallen in 
bestemmingsplannen niet toe. 
 
Vaststelling 
Nu de inspraak is afgerond, is de Nota gereed voor vaststelling. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
De Nota Dierenwelzijn Bergen wordt vastgesteld. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 
 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 
 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: Over de wettelijke dierenwelzijnstaken 

heeft afstemming plaatsgevonden in PORA-verband. 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: ja 
Er is een werkconferentie dierenwelzijn georganiseerd, waarvoor organisaties op het gebied 
van dierenwelzijn zijn uitgenodigd. 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: Dierenbescherming en overige dierenwelzijnsorganisaties 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
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In de nota wordt ingegaan op dierenwelzijnsaspecten waar de gemeente een 
verantwoordelijkheid in heeft. Zo heeft de gemeente wettelijke taken op het gebied van 
opvang en verzorging van zwerfdieren. De gemeente heeft bij het afhandelen van 
omgevingsvergunningen te maken met de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet. Verder beheert de gemeente enkele dierenweides en worden er op 
zeer beperkte schaal jachtrechten verpacht. De nota beschrijft de huidige situatie en biedt 
beleidsregels voor de toekomst. Zonder de nota is ad hoc beleid nodig wanneer zich 
beslismomenten aandienen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
Het beleid is direct van kracht. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
In Hoofdstuk 3 Uitwerking zijn enkele nader uit te werken initiatieven aangegeven, zoals de 
nieuwbouw van het dierentehuis en het oplossen van knelpunten in de amfibietrek. De 
financiële consequenties hiervan worden pas duidelijk bij nadere uitwerking. Dan wordt ook 
gezocht naar financiële dekking. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Bij de uitwerking van het oplossen van 
knelpunten in de amfibietrek wordt onderzocht of er subsidiemogelijkheden zijn. 
 
 
Risico’s 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): - 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Met het vaststellen van de Nota Dierenwelzijn wordt invulling gegeven aan de motie uit 2012. 
 
 
 
 
Bijlagen: 
Nota van beantwoording zienswijzen Nota Dierenwelzijn Bergen 
Nota Dierenwelzijn Bergen 
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Bergen, 6 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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