
AANWIJZINGSBESLUIT DIERENOVERLAST

OP GROND VAN ARTIKEL 2:60 LID 10NDER D VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

gelet op het bepaalde in artikel 2:60 lid 1 onder d van de Algemene Plaatselijke Verordening, 

gelet op het coalitieprogramma "Duurzaam doen",

gelet op het feit dat er in Haarlem veel overlast is door meeuwen of andere vogels doordat deze veel 

gevoerd worden.

Besluit:

Artikel 1

De openbare ruimte in de gehele gemeente aan te wijzen als plaats waar het verboden is om vogels 

te voeren.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit dierenoverlast en treedt de dag na publicatie in 

werking.

Datum,



Toelichting

In de APV is in artikel 2:60 eerste lid onder d de bevoegdheid opgenomen om overlast tegen te gaan 
vanwege het houden of voeren van hinderlijke en schadelijke dieren.

Met dit aanwijzingsbesluit geeft het college invulling aan de in de APV opgenomen bevoegdheid om 
een verbod op te leggen tot het voeren van bepaalde diersoorten. Beoogd wordt hiermee om de 
overlast vanwege het voeren van dieren te verminderen ofte voorkomen.

Er zijn klachten binnengekomen waarbij er sprake is van overlast door meeuwen. Deze overlast 
wordt deels veroorzaakt doordat omwonenden de meeuwen voeren.

De overlast bestaat vooral uit geluidsoverlast door schreeuwende vogels, uitwerpselen die lak van 
voertuigen kan beschadigen, onveilige situaties door het grote aantal vogels en daarnaast overlast 
door ongedierte als ratten dat op de voedselresten afkomt.

Er is gekozen voor de algemene soort van "vogels" . Dit om discussies te voorkomen over de soort 
vogels die onder het verbod vallen. De kern van het verbod is namelijk het optreden tegen de 
overlast los van de vraag welk soort vogels het dan betreft.

Uitdrukkelijk is het niet de inzet van het college om het eenvoudige "eendjes voeren" in parken, of 
bij sloten of het voeren tijdens een langdurige vorstperiode tegen te gaan. In de handhaving van het 
aanwijzingsbesluit zal expliciet aandacht worden besteed aan de proportionaliteit. Dit om te 
voorkomen dat het eendjes voeren door kleine kinderen in het park een boete oplevert. Met name 
gaat het om excessieve overlast tegen te gaan die ontstaat door voeren van dieren.


