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SAMENVATTING 

Kader 

 Landelijke wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn 

 Landelijke nota dierenwelzijn 

 Aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

Visie 

Dieren ontvangen zorg en bescherming.  

 

Doelstelling 

Het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen is geborgd. 

 

Uitgangspunten 

 Het uitvoeren van wettelijke taken. 

 Het uitvoeren van aanvullend beleid binnen de bestaande (financiële) kaders. 

 

Wettelijke taken m.b.t. Uitvoerende instanties in opdracht van Gemeente Heiloo 

Besmettelijke dierziekten  GGD Hollands Noorden  

 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Destructie dode dieren  Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 

Zwerfdieren  Stichting Dierentehuis Alkmaar  

 Stichting Knaagdierencentrum Heiloo 

In het wild levende dieren  Gemeente Heiloo 

Dieren in nood  Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 

Overlastgevende dieren  Specialisten in ongediertebestrijding 

Agressieve dieren  Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland 

 

Gerelateerd beleid m.b.t. Maatregelen 

Dierenweide ‘t Beestenboetje  Aansluiting bij vSKBN 

Honden  Artikel 2:57, 2:58 en 2:59 in de APV Heiloo 

Duiven  Artikel 2:63 in de APV Heiloo 

Landbouwdieren  Artikel 2:62 in de APV Heiloo 

 Bepaling in het bestemmingsplan voor het buitengebied 

Hobbydieren  Bepaling in het bestemmingsplan voor het buitengebied 

Gebruik van dieren voor vermaak  Artikel 2.25 in de APV Heiloo 

Hengelen  Overeenkomst met hengelsportvereniging D.V.W. 

 

Beschikbare middelen 

€ 15.864,- per jaar1 

 

 

                                                
1 Prijspeil 2013. 
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1 INLEIDING 

Dierenwelzijn is een thema dat veel mensen aanspreekt. Dieren zijn waardevol. Niet alleen omdat 

zij het leven van veel inwoners verrijken. Ook - en vooral - omdat zij over een eigen, intrinsieke, 

waarde beschikken. Los van hun nut of noodzaak voor de mens. Dieren horen bij onze 

samenleving. Zij verdienen onze aandacht en zorg en hebben recht op bescherming; op 

dierenwelzijn.  

 

Maar wat ìs dierenwelzijn?  

Dierenwelzijn is een breed begrip dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Om 

als gemeente een juiste uitvoering te kunnen geven aan het beleidsterrein dierenwelzijn is het dus 

nodig om een duidelijk beleid te formuleren.  

 

Dit is de eerste nota dierenwelzijn van de gemeente Heiloo. Doel van deze nota is om 

dierenwelzijn onderdeel te laten zijn van het gemeentelijk beleid. De centrale vraag van deze nota 

is: Hoe kan de gemeente Heiloo het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen borgen? 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staan onze visie op dierenwelzijn en de doelstelling van deze nota centraal. In 

hoofdstuk 3 komen de wettelijke taken die de gemeente op het gebied van dierenwelzijn heeft aan 

de orde. Per taak wordt aangegeven op welke wijze deze wordt uitgevoerd en welke maatregelen 

er eventueel genomen worden om de uitvoering ervan te verbeteren. In hoofdstuk 4, tot slot, 

benoemen we een aantal onderwerpen waar dierenwelzijn aan gerelateerd is, maar de gemeente 

geen wettelijke verplichting voor heeft.  
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2 DIERENWELZIJN IN HEILOO 

Op basis van de landelijke wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn, de landelijke nota 

dierenwelzijn en de ‘aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid’ van de Nederlandse 

Vereniging tot Bescherming van Dieren, hebben wij de volgende visie, doelstelling en 

uitgangspunten voor het dierenwelzijnsbeleid van gemeente Heiloo ontwikkeld.  

 

 

2.1 Visie 

Wij streven zorg voor en bescherming van dieren binnen de gemeentegrenzen na. Onder 

dierenwelzijn verstaan wij dat de grenzen van het aanpassingsvermogen van dieren niet 

overschreden worden. Dieren moeten vrij zijn van honger, dorst, onjuiste voeding, pijn, 

verwonding, ziekte, angst en chronische stress en vrij zijn om een natuurlijk, soorteigen 

gedragspatroon te kunnen hebben.2  

 

 

2.2 Doelstelling 

Wij stellen ons tot doel om het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen te borgen.  

 

 

2.3 Uitgangspunten 

 

 Het uitvoeren van wettelijke taken  

De wettelijke taken die de gemeente op het gebied van dierenwelzijn heeft, vormen de basis 

van wat we kunnen doen om het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen te borgen.  

 

 Het uitvoeren van aanvullend beleid binnen de bestaande (financiële) kaders 

Hoewel de wettelijke taken de basis vormen, zijn er onderwerpen waarbij dieren betrokken 

zijn, waar de gemeente geen wettelijke verplichting voor heeft, maar die we voor de 

volledigheid toch willen benoemen. Het gaat hierbij om onderwerpen waar de gemeente vanuit 

een andere invalshoek dan dierenwelzijn beleid voor ontwikkelt en uitvoert, maar waar 

dierenwelzijn gerelateerd aan is. Gezien de omvangrijke bezuinigingsopgave waar gemeente 

Heiloo voorstaat, vindt uitvoering van aanvullend beleid binnen de bestaande financiële kaders 

plaats. Het is hiermee niet haalbaar om bovenstaande visie en doelstelling volledig in de 

praktijk te vertalen. Zodra er meer financiële middelen voor dierenwelzijn beschikbaar zijn, zal 

deze vertaling alsnog plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Dit betekent overigens niet dat als een dier een keer dorst heeft of ziek is er direct sprake is van slecht 

dierenwelzijn. Het gaat in deze om de frequentie, de duur en de intensiteit (bron: Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). 
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3 WETTELIJKE TAKEN 

De gemeente heeft op grond van landelijke wet- en regelgeving een aantal taken die betrekking 

hebben op dieren en hun welzijn. In dit hoofdstuk wordt per taak beschreven hoe wij invulling aan 

de uitvoering geven. Tot het uitvoeren van deze taken zijn wij wettelijk verplicht. 

 

 

3.1 Besmettelijke dierziekten 

 

Wettelijke taak  

De burgemeester heeft volgens de Wet dieren3 de wettelijke taak om: 

- kennisgeving van een besmettelijke dierziekte onmiddellijk door te geven aan de 

verantwoordelijk minister; 

- de door de minister nodig geachte maatregelen om de dierziekte te bestrijden zo spoedig 

mogelijk te nemen; 

- medewerking te verlenen bij het plaatsen en verwijderen van waarschuwingsborden en 

kentekenen en bij het ter beschikking stellen van ontsmettingsmiddelen; 

- een bevel uit te vaardigen dat dieren moeten worden vastgelegd of opgesloten. 

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

De sector Infectieziekten en Milieu van GGD Hollands Noorden is voortdurend alert op het 

voorkomen, opsporen en bestrijden van infectieziekten door middel van registratie van 

infectiegevallen, surveillance en bron- en contactonderzoek. Daar waar infectieziekten worden 

geconstateerd die overgedragen kunnen worden door dieren, spoort de sector in samenwerking 

met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de bron op om verdere verspreiding 

tegen te gaan. Zodra deze gevonden is, voert de NVWA de daadwerkelijke bestrijding (zoals het 

ruimen van dieren) uit. De gemeente verleent hierbij waar mogelijk haar medewerking.  

 

Wat dragen we bij? 

De financiering van deze taak is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de 

gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (opgenomen als gemeentelijke 

begrotingspost).  

 

 

3.2 Destructie dode dieren 

 

Wettelijke taak  

De gemeente is volgens de Wet dieren verplicht om een regeling te treffen ten aanzien van 

kadavers van (huis)dieren in de openbare ruimte.  

 

 

 

                                                
3 Sinds 1 januari 2013 is de Wet dieren van kracht. De Wet dieren brengt regels met betrekking tot dieren 

samen die voorheen verspreid waren over verschillende wetten (waaronder de Gezondheids- en Welzijnswet 

voor Dieren). Deze wetten komen fasegewijs te vervallen. 
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Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Dierenambulance Noord-

Kennemerland, waarin is vastgelegd dat de dierenambulance dode dieren verwijdert uit de 

openbare ruimte, vervoert, minimaal twee weken opslaat en aanbiedt ter destructie. De dode 

dieren worden door de dierenambulance gecontroleerd op een chip, zodat de eigenaar indien 

mogelijk op de hoogte wordt gebracht.  

 

Wat dragen we bij? 

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag 

op basis van de overeenkomst. 

 

 

3.3 Zwerfdieren 

 

Wettelijke taak  

De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8 lid 3) verplicht om een gevonden 

dier4 minimaal twee weken op te vangen en te verzorgen. Als de eigenaar van het gevonden dier 

zich niet binnen twee weken meldt, is de gemeente bevoegd om het dier in eigendom over te 

dragen aan een ander. Mocht dit uitgesloten zijn, dan is de burgemeester bevoegd om het dier te 

laten afmaken. Van de bewaartermijn van twee weken mag worden afgeweken als het dier slechts 

met onevenredig hoge kosten kan worden bewaard, of afmaking om geneeskundige redenen 

vereist is. De bewaarplicht geldt voor alle dieren die binnen de gemeentegrenzen gevonden 

worden en vermoedelijk een eigenaar hebben (gehad).  

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Dierentehuis Alkmaar en 

Stichting Knaagdierencentrum Heiloo, waarin is vastgelegd dat de gemeente gevonden dieren 

formeel aan één van beide overdraagt. Het Dierentehuis en het Knaagdierencentrum bewaren en 

verzorgen gevonden dieren en zoeken een nieuwe eigenaar. Hoewel het consistent zou zijn om 

ook een dergelijke overeenkomst met organisaties als Stichting Vogelopvang de Strandloper en 

Stichting Egelopvang Dikke Prik te sluiten, aangezien zij eveneens dieren uit Heiloo onderbrengen, 

is dit binnen de bestaande financiële kaders niet mogelijk.  

 

Wat dragen we bij? 

Stichting Dierentehuis Alkmaar en Stichting Knaagdierencentrum Heiloo ontvangen van de 

gemeente een jaarlijks bedrag op basis van de overeenkomst. 

 

Wat gaan we extra doen?  

Informatie opnemen op de website van de gemeente over hoe te handelen bij een weggelopen 

huisdier, met daarbij de contactgegevens van de plaatselijke afdeling van Dierentehuis Alkmaar en 

Knaagdierencentrum Heiloo, om er aan bij te dragen dat zoekgeraakte dieren zo snel mogelijk 

teruggaan naar de eigenaar. 

                                                
4 Een gevonden dier is een dier dat de eigenaar verloren heeft. Dieren die zich slechts voor een ogenblik 

verwijderd hebben van de eigenaar of zijn erf zijn geen gevonden dieren. Deze dieren blijven eigendom van 

de eigenaar, behalve bij verjaring. 
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Informatie opnemen op de website van de gemeente over de wettelijke verplichting (sinds 1 april 

2013) om honden te chippen en registreren, zodat weggelopen honden zo snel mogelijk teruggaan 

naar de eigenaar. 

 

Een handleiding opstellen voor het klantcontactcentrum van de gemeente, waarin staat uitgewerkt 

wat te doen als er een melding binnenkomt van een zwerfdier. 

 

 

3.4 In het wild levende dieren 

 

Wettelijke taak  

De gemeente is volgens de Flora- en faunawet verplicht om bij het voorbereiden of uitvoeren van 

ruimtelijke ingrepen te voorkomen dat dieren opzettelijk worden verontrust of gedood; de 

zogenaamde zorgplicht. De Flora- en faunawet bevat een lijst van beschermde planten- en 

diersoorten. Voor deze beschermde soorten geldt dat de gemeente geen ontheffing voor of 

vrijstelling van de zorgplicht mag verlenen.  

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo werkt bij het uitvoeren van werkzaamheden in de groene buitenruimte volgens 

de gedragscode bestendig beheer en werkprotocollen voor soorten die volgens de Flora- en 

faunawet extra bescherming nodig hebben. De gedragscode beschrijft gedragsregels om schade 

aan beschermde planten- en diersoorten te voorkomen. In de werkprotocollen staat beschreven 

welke preventieve maatregelen genomen moeten worden bij onder andere 

baggerwerkzaamheden. 

 

Gemeente Heiloo onderzoekt bij het maken van een bestemmingsplan of het leefgebied van 

beschermde diersoorten door het voorgenomen plan wordt aangetast. Als blijkt dat hier sprake van 

is, wordt naar alternatieven gezocht. 

 

Gemeente Heiloo gebruikt ter bestrijding van onkruid in plantsoenen geen chemische middelen, 

maar middelen die onschadelijk zijn voor dieren.5  

 

Gemeente Heiloo creëert op diverse plaatsen aflopende oevers zonder beschoeiing, zodat 

amfibieën en watervogels makkelijk in en uit het water kunnen komen. 

 

Gemeente Heiloo heeft langs veel doorgaande wegen, in recreatie- en bosgebieden (De Neggen, 

De Oostkanter en Oosterbos) en in de ecologische wijk De Egelshoek bloemrijke grasbermen 

                                                
5 Alleen bij de reuzenberenklauw wordt in beperkte mate chemische bestrijding toegepast, omdat deze soort 

zich enorm snel en hardnekkig uitbreidt en contact met het plantensap tot ernstige huidaandoeningen kan 

leiden. Onkruid op verhardingen en in de goten wordt chemisch bestreden volgens de methode Duurzaam 

Onkruid Beheer (=DOB). Het voertuig dat de DOB-bestrijding uitvoert, geeft het met een laser gedetecteerde 

onkruid een kleine dosis middel, waar een hechter aan toegevoegd is om de effectiviteit ervan zo groot 

mogelijk te maken. De bestrijding vindt alleen plaats bij gunstige weersomstandigheden, om zo te 

voorkomen dat het middel met de regendruppels wegspoelt. 
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aangelegd die ecologisch beheerd worden. Deze bermen geven een thuis aan verschillende 

soorten insecten, die op hun beurt insectenetende dieren, zoals vogels en egels, trekken. 

 

Gemeente Heiloo houdt lange bomenlanen zoveel mogelijk in tact, omdat ze belangrijke 

verkeersroutes voor vleermuizen vormen, die in de spleten en holen van bomen wonen. 

 

Gemeente Heiloo sluit jaarlijks in maart en april ‘s avonds en ’s nachts de Kuillaan af om padden 

tijdens de paddentrek de kans te geven om veilig de weg over te steken. 

 

 

3.5 Dieren in nood 

 

Wettelijke taak  

De gemeente is volgens de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en de Flora- en faunawet 

verplicht om hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen. Deze bepaling geldt zowel voor 

gehouden als in het wild levende dieren. Het betreft hier geen specifieke gemeentelijke taak, maar 

een algemene zorgplicht die voor iedereen geldt. De gemeente is verantwoordelijk voor het 

scheppen van voorwaarden waardoor zieke of gewonde dieren tijdig en professioneel kunnen 

worden opgevangen en verzorgd. 

 

De gemeente is volgens de Wet Veiligheidsregio’s verplicht om in het gemeentelijk 

crisisbeheersingsplan6 aandacht te besteden aan de verplaatsing, opvang en verzorging van 

dieren.  

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo ziet het vervoer van zieke of gewonde gevonden dieren, dus ook in het wild 

levende dieren, naar dierenarts en/of opvang als haar taak en ondersteunt het werk van Stichting 

Dierenambulance Noord-Kennemerland financieel. De vinder van een hulpbehoevend dier kan de 

dierenambulance bellen. Die zorgt voor medische behandeling en vervoer naar een 

opvangcentrum.  

 

Hoewel het consistent zou zijn als de gemeente naast het dierenasiel (katten en honden) en het 

knaagdierencentrum ook de vogelopvang, egelopvang, reptielenopvang et cetera een financiële 

vergoeding zou betalen, is dit binnen de huidige beschikbare middelen dierenwelzijn niet mogelijk. 

 

Gemeente Heiloo heeft in haar crisisbeheersingsplan maatregelen opgenomen ten aanzien van 

dieren in geval van een ramp of calamiteit. Het draaiboek ziet toe op verplaatsing, opvang, 

verzorging en registratie van deze dieren voor de periode dat zij nog niet naar huis kunnen 

terugkeren.  

 

Wat dragen we bij? 

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag 

op basis van de overeenkomst. 

                                                
6 In een crisisbeheersingsplan zijn de maatregelen uitgewerkt die in geval van een ramp genomen moeten 

worden. 
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3.6 Overlastgevende dieren 

 

Wettelijke taak  

De gemeente heeft volgens de Flora- en faunawet een verantwoordelijkheid voor alle dieren die 

binnen de gemeentegrenzen leven. Als de gemeente met klachten wordt geconfronteerd over 

overlast door dieren wordt van haar verwacht dat zij maatregelen neemt om de (vermeende) 

overlast te bestrijden, die bij het dier het minste leed veroorzaken. 

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo zet bij het bestrijden van ratten, muizen, kakkerlakken en wespen7 een 

gespecialiseerd bedrijf in. Bij de bestrijding worden middelen gebruikt die het lijden van de dieren 

tot een minimum beperken. Bij overlast van bijen verwijst gemeente Heiloo haar inwoners door 

naar imkers, die de bijenvolkjes komen ophalen.  

 

Bij overlast van overige dieren neemt gemeente Heiloo tijdig contact op met de Dierenbescherming 

om vervolgens gezamenlijk naar een oplossing te zoeken die bij de dieren het minste leed 

veroorzaakt. 

 

 

3.7 Agressieve dieren 

 

Wettelijke taak  

De burgemeester is volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bevoegd om dieren, die 

door de verantwoordelijk minister zijn aangewezen als dieren die een gevaar kunnen opleveren 

voor de veiligheid van mens of dier, naar een door hem aangewezen plaats te laten vervoeren en 

aldaar te laten doden. De burgemeester legt een maatregel tot het doden van het dier ten uitvoer, 

als de houder van het dier, binnen zes weken nadat de beschikking bekend is gemaakt, geen 

verzoek heeft ingediend waarop toewijzend is beslist. 

 

De burgemeester heeft volgens de Gemeentewet de bevoegdheid om bij verstoring van de 

openbare orde door agressief gedrag van een hond, deze in beslag te nemen. In beslag genomen 

honden ondergaan een test die wordt afgenomen door gedragsdeskundigen. Als uit de test blijkt 

dat de hond abnormaal agressief is, zal hij gedood worden. 

 

Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 

Gemeente Heiloo heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Dierenambulance Noord-

Kennemerland, waarin is vastgelegd dat de dierenambulance agressieve dieren ter plekke ophaalt. 

Indien voor het vangen van een dier gebruik moet worden gemaakt van een verdovingsmiddel dan 

zal de Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland een beroep doen op de politie.  

 

Wat dragen we bij? 

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag 

op basis van de overeenkomst. 

 

                                                
7 Wespen worden alleen op openbare grond door de gemeente bestreden. 
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Wat gaan we extra doen?  

Informatie opnemen op de website van de gemeente over hoe te handelen na een beet van een 

hond. 

 

Een link plaatsen op de website van de gemeente naar de website van de Dierenbescherming, 

waar informatie gelezen kan worden over onder meer het belang van een hondencursus (ter 

preventie van agressieve dieren). 
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4 GERELATEERD BELEID 

Hoewel de wettelijke taken de basis van deze nota vormen, benoemen we in dit hoofdstuk een 

aantal onderwerpen waar de gemeente geen wettelijke verplichting ten aanzien van dierenwelzijn 

voor heeft. Het gaat hierbij om onderwerpen waar de gemeente vanuit een andere invalshoek dan 

dierenwelzijn beleid voor ontwikkelt en uitvoert, maar waar dierenwelzijn gerelateerd aan is.  

 

 

4.1 Dierenweide ‘t Beestenboetje 

 

Dierenweide ’t Beestenboetje, gelegen in het gemeentebos aan de Ter Coulsterlaan, heeft als doel 

om inwoners, in het bijzonder kinderen, te laten kennismaken met verschillende dieren.  

‘t Beestenboetje is aangesloten bij de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland 

(vSKBN). 

 

Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

Medewerkers van ’t Beestenboetje kunnen bij de vSKBN terecht voor ondersteuning en vragen 

over ondermeer dierenwelzijn. De vSKBN heeft een checklist opgesteld, aan de hand waarvan ’t 

Beestenboetje kan nagaan of zij aan alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van 

dierenwelzijn voldoet. 

 

 

4.2 Honden 

 

Gemeente Heiloo heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)8 de volgende bepalingen 

ten aanzien van honden opgenomen:  

 

artikel 2:57 Loslopende honden Het is verboden om een niet aangelijnde hond te laten 

verblijven of te laten lopen op plaatsen die hier niet door het 

college voor zijn aangewezen en zonder halsband of een ander 

identificatiemerk. Van dit verbod zijn eigenaren of houders van 

blindengeleidehonden en hulphonden uitgesloten. 

artikel 2:58 Verontreiniging door honden De eigenaar of houder van een hond is verplicht om, indien de 

hond zich op een weg of op een voor publiek toegankelijke of 

door het college aangewezen plaats bevindt, er voor te zorgen 

dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet en deze anders 

direct verwijderd worden. 

artikel 2:59 Gevaarlijke honden Het college kan de eigenaar of houder van een gevaarlijke of 

hinderlijk geachte hond verbieden om die hond anders dan kort 

aangelijnd en voorzien van een muilkorf te laten verblijven of te 

laten lopen op een openbare plaats of op het terrein van een 

ander. De hond moet bovendien zijn voorzien van een optisch 

leesbaar, niet verwijderbaar identificatiemerk.  

                                                
8 De APV is een wetgevende regeling die voor iedereen binnen de gemeente geldt en die tot doel heeft om 

de gemeente netjes en leefbaar te houden. 
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Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

Hoewel de bepalingen in de APV primair tot doel hebben om hondeneigenaren en hun 

dorpsgenoten zonder ergernissen en overlast te laten samenleven, raken zij het dierenwelzijn.  

Bijvoorbeeld waar het gaat om aanlijnen en uitlaatgebieden. Honden mogen in Heiloo alleen 

loslopen in de losloopgebieden aan de rand van de gemeente. Op de overige plaatsen moeten zij 

worden aangelijnd. Er zijn in Heiloo meer dan tien losloopgebieden. Vanuit dierenwelzijn zorgt de 

gemeente voor het behoud van minimaal tien losloopgebieden, verspreid over het grondgebied 

van Heiloo. Er is aandacht voor de veiligheid van deze losloopgebieden.  

 

 

4.3 Duiven 

 

Gemeente Heiloo heeft in de APV de volgende bepaling ten aanzien van duiven opgenomen:  

 

artikel 2:63 Duiven De rechthebbende op duiven is verplicht ervoor 

te zorgen dat die duiven niet kunnen uitvliegen 

tussen 8.00 uur en 18.00 uur in een door het 

college te bepalen tijdvak dat ligt tussen 1 

maart en 1 juni. Onder voorwaarden is 

ontheffing mogelijk. 

 

Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

Hoewel de bepaling in de APV primair tot doel heeft om duiveneigenaren en hun dorpsgenoten 

zonder ergernissen en overlast te laten samenleven, raakt zij het dierenwelzijn waar het gaat om 

uitvliegen. 

 

 

4.4 Landbouwdieren 

 

Gemeente Heiloo heeft in de APV de volgende bepaling ten aanzien van landbouwdieren  

opgenomen:  

 

artikel 2:62 Loslopend vee De rechthebbende op vee dat zich bevindt in 

een aan een weg liggend weiland of terrein dat 

niet van die weg is afgesloten door een 

deugdelijke veekering, is verplicht ervoor te 

zorgen dat zodanige maatregelen worden 

getroffen dat dit vee die weg niet kan bereiken. 

 

Gemeente Heiloo heeft in het bestemmingsplan9 voor het buitengebied de bepaling opgenomen 

dat niet-grondgebonden veehouderij (intensieve veehouderij10) is toegestaan als nevenactiviteit bij 

een melkveehouderij, voor zover dit niet in strijd is met de milieuwetgeving.  

                                                
9 Een bestemmingsplan geeft voorschriften over het gebruik van de grond en de gebouwen die erop staan of 

komen. 
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Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

De bepaling in de APV heeft de veiligheid van mens en dier tot doel en raakt hiermee het 

dierenwelzijn. 

 

Hoewel het planologisch motief bij het bestemmingsplan voorop staat, raakt de bepaling over het 

toestaan van intensieve veehouderij het dierenwelzijn waar het gaat om de leefomstandigheden 

van dieren. Binnenkort start de gemeente met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan 

landelijk gebied. Dierenwelzijn wordt meegenomen in de beschouwingen rond de 

bestemmingsplanontwikkeling. 

 

 

4.5 Hobbydieren11 

 

Gemeente Heiloo heeft in het bestemmingsplan voor het buitengebied de bepaling opgenomen dat 

ontheffing kan worden verleend voor het plaatsen van een agrarisch hulpgebouw (waaronder een 

schuilgelegenheid) voor hobbydieren. 

 

Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

Schuilstallen geven dieren die in de wei staan de nodige beschutting. 

 

 

4.6 Gebruik van dieren voor vermaak12 

 

Gemeente Heiloo heeft in artikel 2.25 van de APV de bepaling opgenomen dat het verboden is om 

zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Een aanvraag voor een 

vergunning wordt beoordeeld aan de hand van weigeringgronden die gericht zijn op de openbare 

orde, veiligheid, gezondheid en het milieu.  

 

Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

De bepaling in de APV betekent dat de gemeente toestemming moet geven voor het organiseren 

van evenementen met dieren. Zonder toestemming mag het evenement niet plaatsvinden. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
10 In de intensieve veehouderij produceren dieren zoveel mogelijk vlees, eieren, melk of bont, op een zo 

klein mogelijke oppervlakte, zo snel mogelijk en tegen zo laag mogelijke prijzen. 
11 Hobbydieren zijn landbouwdieren die in kleine aantallen en zonder winstoogmerk worden gehouden, zoals 

schapen, geiten, runderen, varkens en kippen. 
12 De gemeente is niet gerechtigd om een eigen beleid te voeren op het gebied van welzijn van dieren voor 

vermaak. De Raad van State heeft bepaald dat dit een verantwoordelijkheid van het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is. In het regeerakkoord van VVD en PvdA wat op 29 oktober 

2012 is gepresenteerd, staat opgenomen dat er een verbod komt op het gebruik van wilde dieren in 

circussen. 



Nota dierenwelzijn 2014-2017 

 

PAGINA 20 van 23  
 

4.7 Hengelen 

 

Gemeente Heiloo heeft een overeenkomst afgesloten met hengelsportvereniging De Vroegte Wint 

(D.V.W.) voor de verhuur van visrecht in de vijvers en wateren in Heiloo. 

 

Wat is de relatie met dierenwelzijn? 

In de overeenkomst met D.V.W. is ondermeer de bepaling opgenomen dat de 

hengelsportvereniging zich inspant om dierenwelzijn onder voortdurende aandacht van de leden te 

brengen.  

 

 

5 FINANCIËN 

In onderstaand overzicht zijn de beschikbare middelen opgenomen voor de uitvoering van de 

wettelijke taken die de gemeente in het kader van dierenwelzijn heeft.  

 

>  Beschikbare middelen13 

 

Stichting Dierenambulance Noord-Kennemerland € 4.991,- 

Stichting Dierentehuis Alkmaar € 8.834,- 

Stichting Knaagdierencentrum Heiloo € 2.039,- 

  

Totaal € 15.864,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Prijspeil 2013. 
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