
Bijlage A 

 

Realisatie uitvoering actiepunten nota Dierenwelzijn 2010/114369  
 

 

 

De wijze van uitvoering van de actiepunten uit de nota dierenwelzijn van 2010 worden 

hieronder kort beschreven. 

 

 Het opnemen van een protocol op de internetpagina over hoe te handelen bij een vermist 

huisdier. 

Op de internetpagina van de gemeente is onder ‘dieren’ > ‘huisdieren’ een link naar de 

betreffende pagina van de dierenbescherming opgenomen. 

 

 Het tijdig communiceren bij het vangen van overlast gevende dieren, waaronder (tamme) 

ganzen.  

Er is geen protocol opgesteld voor het vangen van overlast gevende dieren waaronder ganzen, 

omdat de aanpak verschilt per situatie. De communicatie hierover is maatwerk. 

  

 In het  ecologisch beleidsplan  richtlijnen opnemen voor het faunavriendelijk 

(groen)beheer. 

Met de vaststelling van het ecologisch beleidsplan (Raadsbesluit 19-12-2013 /420660) zijn 

tevens de maatregelen vastgesteld die ten goede komen aan het natuurlijk dierenleven dat 

voorkomt in de diverse begroeiingen van bermen en parken. Een voorbeeld van een dergelijke 

maatregel is  het aanpassen van het maaibeheer door minder en gefaseerd te maaien. Dit is 

gunstig voor vele soorten insecten, kleine zoogdieren en amfibieën.  

 

 Het onderzoeken van de mogelijkheid  tot het maken van  afspraken  met partners over het  

plaatsen van faunavriendelijke voorzieningen aan gebouwen. 

In samenwerking met de corporaties Pré Wonen en Ymere zijn binnen enkele projecten het 

aanbrengen van nestvoorzieningen voor gierzwaluwen gerealiseerd. Binnen het periodiek 

overleg met de corporaties zal aandacht worden gevraagd voor een meer structurele aanpak. 

 

 De gemeente Haarlem zal het initiatief nemen voor een overleg met de Vissenbescherming 

en Hengelsportvereniging Haarlem, zodat nadere afspraken ten behoeve van het welzijn 

van vissen kunnen worden gemaakt. 

In november 2010 heeft dit overleg plaats gevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat  de 

Hengelsportvereniging Haarlem zich actief inzet om  de welzijnsaantasting van de vissen zo 

gering mogelijk te laten  zijn. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor  biotoopverbetering, 

overleggen regelmatig met de beherende instanties, geven voorlichting en bieden hulp bij 

calamiteiten. 

 

 De gemeentelijke catering wordt bij de eerstvolgende aanbesteding getoetst op de criteria 

milieu en dierenwelzijn. 

De criteria milieu en dierenwelzijn zijn sinds 2011 opgenomen in de wegingscriteria bij de 

aanbestedingen van de gemeentelijke catering. 


