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Geachte commissieleden, 

In uw vergadering van 16 oktober 2018 heb ik, op de vraag van diverse raadsleden, toegezegd u 
nader te informeren over welke inzet het college heeft ten aanzien van het dierenwelzijnsbeleid in 
de komende collegeperiode en welke uitgangspunten hierbij worden gebruikt. 
In mijn antwoord op de vragen uit de commissie heb ik aangegeven u een brief te zenden waarin 
wordt ingegaan op welke concrete acties het college de komende vier jaar in gang wil zetten en 
welke uitgangspunten/ kaders het college hierbij zal gebruiken. 

De Agenda Dieren 
Op 21 april 2016 stelde de gemeenteraad van Amsterdam de Agenda Dieren 2015 — 2018 vast. De 
Agenda Dieren kwam voort uit het aantreden van een nieuw college in 2014. Dit college had als 
uitgangspunt geformuleerd dat Amsterdam een diervriendelijke stad moet zijn, waar veel 
aandacht is voor dierenwelzijnl. Om tot een verdere verbetering van het dierenwelzijn te komen 
stelde de toenmalige raad 4 miljoen euro beschikbaar voor de bestuursperiode 2014 — 2018. Eind 
2014 werd gestart met het opstellen van een nieuwe dierenwelzijnsnota, die uiteindelijk de naam 
Agenda Dieren 2015-2018 kreeg. De Agenda kwam in samenspraak met een veelheid van 
partijen tot stand. Met partijen van buiten de gemeente (onder andere opvangorganisaties en de 
Dierenambulance Amsterdam) waren er natuurlijk al jarenlang contacten. Hun visies, ideeën en 
meningen dienden als belangrijke input bij het opstellen van de Agenda Dieren. Binnen de 
gemeente werd de concept-nota met een veelheid van diensten afgestemd. Najaar 2015 werd de 
concept-Agenda Dieren voor inspraak vrijgegeven. Gelijktijdig werd een dierenwelzijnsconferentie 
georganiseerd waarvoor de gemeenteraadsleden, bestuurscommissies, dierenwelzijnsorganisaties 
en vertegenwoordigers van de regiogemeenten werden uitgenodigd. Tijdens de formele 
inspraakronde werden elf zienswijzen van externe partijen ontvangen, daarnaast adviseerden 
zeven bestuurscommissie over de concept-Agenda Dieren'. 

i Hernieuwing coalitieakkoord 2014-2018, 14 maart 2016, pagina, 36 
2 https://amsterdam.raadsinformatie.nlAdocument/3219607/1#search=%22agendadieren%22  
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De Agenda Dieren 2015 — 2028 is niet de eerste Amsterdamse dierenwelzijnsnota. 25 jaar eerder, 28 maart 1990, 
presenteerden twee gemeenteraadsleden de nota 'Dieren in de stad'3. De nota liet zien dat de aandacht en de zorg voor 
het dier binnen de gemeentelijke organisatie versnipperd was. In het preadvies van het college, anderhalf jaar later, gaf 
het toenmalige college aan dat deze versnippering moest worden aangepakt. Met de stellers van de nota onderschreef 
het college het uitgangspunt dat dieren bij de stad horen. 

De tweede Amsterdamse dierenwelzijnsnota verscheen in 2006 en kreeg de naam 'Nota Amsterdams 
Dierenwelzijnsbeleid'4. In die periode werden er ook door stadsdelen nota's dierenwelzijn opgesteld. De toenmalige 
stadsdelen waren op grond van de verordening op de stadsdelen verantwoordelijk voor onderwerpen als beheer 
openbare ruimte, honden- en kattenoverlast, kinderboerderijen en circussen. 

De Agenda Dieren uit 2015 is de derde centraal-stedelijke dierenwelzijnsnota van Amsterdam. 

De Agenda Dieren bestaat uit vier delen: 
• Een kader stellend, beschouwend eerste deel genaamd 'Ambitie voor dieren'. In dit deel wordt 

ingegaan op dierenwelzijn in algemene zin: wat wordt onder dierenwelzijn verstaan, hoe 
wordt er in de maatschappij over de positie en rol van dieren gedacht, wat is de rol van de 
gemeente ten aanzien van het welzijn van dieren. 

• Twee delen waarin de beleidsopgaven/ambities voor 2015-2018 zijn weergegeven 
(onderverdeeld in de categorieën 'gehouden' en 'vrijlevende' dieren). 

• Een deel 'werkwijze' waarin wordt ingegaan op onder meer de samenwerking met andere 
partijen, de financiering van de voorgestelde acties en voorlichting. 

Afgelopen drie jaar is aan de uitvoering van de Agenda Dieren gewerkt. Een groot aantal in de 
Agenda opgenomen acties is uitgevoerd, een aantal acties is in uitvoering. Van deze laatste 
categorie wacht de afronding van de acties op besluitvorming door een externe partij 
(bijvoorbeeld besluitvorming in de Tweede Kamer over verplichte chipregistratie van katten), 
betreft het acties die continue aandacht blijven vragen en daardoor nooit kunnen worden 
afgerond (bijvoorbeeld communiceren over dierenwelzijnszaken) of zijn het acties die verdere 
uitwerking vragen (bijvoorbeeld het formuleren van juridische mogelijkheden tegengaan jacht). 

De nieuwe raadsperiode 
De afgelopen jaren is er binnen Amsterdam grote vooruitgang geboekt op het onderwerp 
dierenwelzijn. Nationaal gezien is Amsterdam één van de koplopers op dit terrein. ao  november 
2018 eindigde Amsterdam in een onderzoek van de Stichting Dierenlot in de top drie van de meest 
diervriendelijke gemeenten van Nederlands. Het college wil deze voorhoedepositie behouden en 
de komende vier jaar uitbouwen. De uitgangspunten en beleidskaders die in de Agenda Dieren zijn 
opgesteld blijven daarbij leidend. Acties uit de Agenda Dieren die nog niet helemaal zijn afgerond 
worden voortgezet en nieuwe acties, zoals die zijn genoemd in het coalitieakkoord Ten nieuwe 
lente en een nieuw geluid' worden in gang gezet. De acties in het coalitieakkoord 203.8 — 2022 zijn: 
• De Amsterdamse Dierenhulp aan Minima (ADAM) wordt voortgezet. 

3 Nota Dieren in de stad, 28 maart 1990, Gemeenteblad 1990, afd. 1, nr. 351, blz. 759. 
" Nota Amsterdams Dierenwelzijnsbeleid, vastgesteld 1 maart 2006, Gemeenteblad 2006, afd. 1, nr 97. 
s https://www.dier.nu/nieuwsbericht/gemeente-leeuwarden-verkozen-tot-meest-diervriendelijke-
gemeente-van-nederland  
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• De subsidie voor de dierenambulance wordt verhoogd. 
• De gemeentelijke kinderboerderijen krijgen extra geld voor achterstallig onderhoud, het 

opleiden van personeel en betere brandveiligheid. 
• De uitlaat- en losloopgebieden voor honden worden aangepast en verbeterd, er wordt 

gekeken naar de mogelijkheden voor meer uitlaat- en losloopgebieden. 
• Het programma Overlastgevende Dieren wordt voortgezet. 
• We werken aan een meldpunt Dierenmishandeling en versterken de samenwerking met 

dierenwelzijnspartijen en politie. 
• Amsterdam probeert jacht tegen te gaan en onderzoekt welke juridische middelen hierbij 

ingezet kunnen worden. 
• We gaan de verkoop van bont, levende kreeften en krabben op de markt verbieden. 
• Er wordt geïnvesteerd in extra ambtelijke inzet om deze maatregelen uit te kunnen voeren, en 

om meer aandacht aan communicatie te kunnen besteden. 

Uitgangspunten en beleidskader dierenweizijnsbeleid 
De uitgangspunten en het beleidskader waarbinnen het beleid verder vorm wordt gegeven zijn in 
de Agenda Dieren geformuleerd: 
• Het doel van het Amsterdamse dierenwelzijnsbeleid is het bijdragen aan het behouden en, 

waar nodig en gewenst, verbeteren van het welzijn van zowel gehouden dieren als vrijlevende 
dieren binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. 

• Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven zoals het door het dier wordt ervaren. Een 
goed welzijn van dieren betekent dat wordt voldaan aan de natuurlijke behoeftes van het dier. 

• Waar activiteiten van mensen botsen met de aanwezigheid van dieren zal een balans moeten 
worden gevonden tussen menselijk belang en die van biodiversiteit voor de stad. Vaak 
overlappen die belangen. Biodiversiteit is immers ook een indicator voor het welzijn van de 
mens; het staat borg voor een gezonde leefomgeving en heeft positieve belevingswaarde. 

• Erkend moet worden dat waarborgen van dierenwelzijn een exclusieve taak van de nationale 
overheid is. De bevoegdheden van gemeenten op het gebied van dierenwelzijn en 
dierenbescherming zijn beperkt. Anderzijds hebben gemeenten meer mogelijkheden om de 
vinger aan de pols te houden en trends in het maatschappelijk denken over dierenwelzijn te 
signaleren. Ook zullen gemeenten eerder overtredingen (en beperkingen) van de landelijke 
regels constateren. Als gemeente zullen wij waar nodig signalen over dierenwelzijn en 
dierenleed richting de nationale overheid formuleren. Waar nodig oefent de gemeente invloed 
uit om regels van hogere overheden aan te passen. 

• Binnen de eigen bevoegdheden streeft de gemeente Amsterdam naar verbetering van 
dierenwelzijn met een eenduidig beleid waarbij dierenwelzijn ook altijd gewogen wordt tegen 
andere belangen. Ook wil de gemeente als organisatie het goede voorbeeld geven in de 
manier waarop wordt omgegaan met dieren. 

• Om het dierenwelzijn in Amsterdam te borgen en de ambities op dit beleidsterrein te 
realiseren is het samen optrekken met organisaties binnen en buiten Amsterdam nodig. Veel 
van deze relaties zijn afgelopen jaren versterkt, en waar nodig ondersteunt de gemeente 
organisaties die zich richten op het verbeteren van het dierenwelzijn. Voorbeelden van 
samenwerking op het dierenwelzijnsterrein is de Adviesraad Dierenwelzijn (de raad adviseert 
de wethouder Dierenwelzijn over dierenwelzijnsonderwerpen), samenwerking in de 
Opvangketen (een samenwerkingsverband van Amsterdamse dierenorganisaties die dieren 
opvangen), en het Handhavingsoverleg Amsterdam waarin de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenwelzijn, de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit, het Openbaar Ministerie, de politie 
eenheid Amsterdam en de gemeente samenwerken. 
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Beschikbaar budget dierenwelzijn 2019 - 2022 

Voor de uitvoering van de acties uit de Agenda Dieren was tot 1januari 2019 budget beschikbaar 
uit de 4 miljoen euro die door de vorige raad beschikbaar was gesteld. Voor de acties die in het 
coalitieakkoord 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid' zijn opgenomen heeft het huidige college 
0,7 miljoen euro structureel vanaf 2019 en 1,4 miljoen euro structureel vanaf 2022 beschikbaar. 
Daarnaast is er nog 2 miljoen euro incidenteel voor de gehele bestuursperiode 2019-2022 
beschikbaar. In de begroting 2019 is reeds een deel van deze middelen, waarvan het nodig was al 
bij vaststelling van de begroting in november 2018 duidelijkheid te hebben, opgenomen bij het 
doel 1131 Amsterdam is een stad voor mens, plant en dier met groene plekken in alle buurten en goed 
onderhouden parken en bos. Dit betrof de middelen voor verhoging van de subsidie aan de 
dierenambulance en de extra ambtelijke inzet ten behoeve uitvoeren basistaken en 
bestuursondersteuning (nummer 2 en 3 uit de tabel hieronder). Het restant wordt verdeeld bij de 
begrotingswijziging Instemmen met de overheveling coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom 
(BD201.8-o3/4547, ligt voor in de raad van 19/20 december 2°18). In onderstaande tabel is 
weergegeven welke acties en maatregelen worden uitgevoegd met de beschikbaar gestelde 
middelen. 

Actie/maatregel Toelichting Euro Planning 

Structureel per jaar 
1. De Amsterdamse 
Dierenhulp aan Minima 
(ADAM) wordt voortgezet. 

De in 2016 gestarte ADAM- 
regeling is een succes. Dankzij 
deze regeling kunnen dieren van 
mensen met een minimum-
inkomen worden geholpen door 
Rde dierenarts tegen gereduceerd 
tarief: de gemeente vergoedt 50% 
van de kosten. Met ingang van de 
begroting 2019 is dit een 
structurele regeling. 

€ 400.000 
(jaarlijks) 

1 januari 2019 

2. De subsidie voor de 
Dierenambulance 
Ambulance wordt 
verhoogd. 

Verhoging van de subsidie aan de 
dierenambulance was begin 2018 
een breed gedragen wens van de 
raad. De verhoging is (structureel) 
in de begroting 2029 opgenomen. 

€ 95.000 
(jaarlijks) 

1 januari 2019 

3. Er wordt geïnvesteerd in 
extra ambtelijke inzet ten 
behoeve van uitvoeren 
basis-taken en 
bestuursondersteuning. 

De capaciteit in de begroting voor 
beleidsondersteuning dieren- 
welzijn (voor ondersteunen 
wethouder, beantwoorden vragen 
raad, subsidies verstrekken, 
overleg organisaties) bleek 
afgelopen jaren onvoldoende om 
alle basistaken op het 
beleidsterrein uit te kunnen 

€120.000 
(jaarlijks) 

1 januari 2019 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.ni  



Gemeente Amsterdam Datum ao december zoi8 

Pagina 5 van 7 

Actie/maatregel Toelichting Euro Planning 

voeren. Uitbreiding van de 
basiscapaciteit is structureel in de 
begroting 2019 opgenomen. 

Totaal €620.000 

Incidenteel te besteden 
2019-2022 

4. De gemeentelijke 
kinderboerderijen krijgen 
extra geld voor 
achterstallig onderhoud, 
het opleiden van personeel 
en betere brandveiligheid. 

Achterstallig onderhoud is bij 
kinderboerderijen een groot 
probleem. Komende jaren wordt 
dit aangepakt, waarbij gelijktijdig 
maatregelen worden genomen om 
.de brandveiligheid te verbeteren. 

c 33.0.000 In 2019 wordt 
geïnventariseerd wat 
er aan maatregelen 
nodig is, uitvoering 
volgt in de jaren daar-
na. 

5. De uitlaat- en losloop- 
gebieden voor honden 
worden aangepast en 
verbeterd, er wordt geke- 
ken naar de mogelijkhe- 
den voor meer uitlaat- en 
losloopgebieden. 

Niet alle uitlaat- en losloopge- 
bieden zijn in goede staat. Een 
aantal van de gebieden ligt in 
ecologische zones. In stadsdeel 
Zuidoost zijn nog geen uitlaat- en 
losloopgebieden aangewezen. 

€ 200.000 Inventarisatie 
benodigde 
maatregelen start in 
2020, uitvoering start 
in 2021. 

6. Het programma 
Overlastgevende Dieren 
wordt voortgezet. 

Het project Overlastgevende 
Dieren is in periode 203.4 — 203.8 
met incidentele middelen 
gefinancierd. Voortzetten van het 
project met een aan te stellen 
stedelijk projectleider, deeltijd-
projectleiders in stadsdelen en een 
herhaalde voorlichtingscampagne. 
Dit project wordt per 44203.9 
(inclusief budget) aan de directie 
WOR overgedragen. 

€1.000,000 C 250.000 per jaar. 

7. We werken aan een 
meldpunt Dierenmishan- 
deling en versterken de 
samenwerking met 
dierenwelzijnspartijen en 
politie. 

Op 8 november 2017 heeft de 
gemeenteraad een motie 
aangenomen waarin wordt 
verzocht onderzoek te doen naar 
het oprichten van 3. meldpunt 
dierenmishandeling. Daarbij zou 
ook moeten worden ingezet op 
een betere samenwerking tussen 
Amsterdamse dierenwelzijns- 

€300.000 3.8 oktober 2018 is de 
commissie via de 
beantwoording van 
schriftelijke vragen6  
over de voortgang 
geïnformeerd. 
Onderzoek begin 
2019, start meldpunt 
najaar 2019. 

6 

https://amsterdam.raadsinformatie.ni/document/6673932/2/1065  18 Schrifteliike%2Ovragen%20A L  
%20Bakker%20melding%20en%20handhaving%20dierenmishandeling%20en%20-verwaarlozing 
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Actie/maatregel Toelichting Euro Planning 

partijen met landelijke diensten 
(politie, NVWA, LID, ministeries). 
De incidentele middelen zijn voor 
met partijen gezamenlijk 
onderzoek (laten) doen en de 
bemensing van het meldpunt. 

8. Amsterdam probeert 
jacht tegen te gaan en 
onderzoekt welke 
Juridische middelen 
hierbij ingezet kunnen 
worden. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd 
met reguliere ambtelijke 
capaciteit. Voor de definitieve 
juridische vormgeving zal t.z.t. 
externe kennis worden ingehuurd 
(met kennis over wetgeving m.b.t. 
pacht en jacht). 

€ 70.000 2019 

9. We gaan de verkoop van 
bont, levende kreeften en 
krabben op de markt 
verbieden. 

Betreft de uitvoering van een wens 
van een meerderheid van de  
gemeenteraad. 

o Voorstel tot aanpas-
sing  regels volgt 
begin 2019. 

io. Opzetten stadsbrede 
voorlichtingscampagne 
dierenwelzijn. 

Het verbeteren van het dieren- 
welzijn in Amsterdam kan deels 
met het veranderen van regels. 
Maar nog meer gaat het om het 
bevorderen van bewustwording 
van mensen (samengevat: een dier 
is een levend wezen, geen  'cling').  
Budget voor opzetten van een 
publiekscampagne (incl. jeugd) 
over o.a. 'meld dierenleed', 
aanschaf dieren ('weet u wat een 
dier u maandelijks kost?'), hoe om 
te gaan met huisdieren en wijzen 
op de veel voorkomende relatie 
tussen huiselijk geweld en 
dierenmishandeling. 

€ 300.000 €75.000 perjaar. 

11. Ambtelijke capaciteit 
om bovenstaande inci- 
dentele prioriteiten uit te 
voeren/begeleiden, 

Budget t.b.v. het (ambtelijk) in 
gang zetten van bovenstaande 
incidentele projecten, het 
begeleiden van de projecten en het 
daarop volgende politiek-
bestuurlijk traject. 

c 600.000 €150.000 perjaar. 

12. Continue connmuni- 
catie dierenwelzijnsbeleid 
door gemeentelijk  corn-  
municatiemedewerker. 

Reguliere communicatie over 
dierenwelzijnsbeleid, incl. opzetten 
en begeleiden hierboven 
genoemde campagne. 

€ 240.000 € 60.000 perjaar. 
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Het college is van mening dat met het uitvoeren van genoemde maatregelen het dierenwelzijn in 
Amsterdam de komende jaren een flinke stap voorwaarts maakt. Uiteraard zullen zich — naast de 
acties die hierboven zijn genoemd — nieuwe ontwikkelingen voordoen die vragen om een reactie 
of aanvullend beleid van de gemeente. Want het college zal bij het Rijk blijven aandringen op 
bevoegdheden om evenementen met dieren in de stad te kunnen verbieden. Hetzelfde geldt voor 
de wens om, net als die geldt voor honden, een verplichte chipregistratie van katten in te kunnen 
voeren. Ook blijft het wenselijk dat het Rijk maatregelen neemt om impulsaankopen van dieren 
tegen te gaan. En zo zijn nog meer wensen en maatregelen te noemen, waarbij keer op keer moet 
worden bekeken op welke manier aanvullende maatregelen of acties kunnen worden 
georganiseerd. 

Binnen het gemeentelijk apparaat is het mijn inzet om dierenwelzijn de komende jaren een 
integraal afwegingspunt binnen alle portefeuilles te maken. Dierenwelzijn moet onderdeel zijn in 
het stedelijk handhavingsbeleid, maar ook in het gemeentelijk armoedebeleid of bij de 
afwegingen over het gemeentelijk evenementenbeleid. 
Zoals u bekend is binnen de portefeuille Groen gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe 
groenvisie. Hetbehoud en het verbeteren van de leefwereld van wildlevende dieren zal één van de 
uitgangspunten in het nieuwe groenbeleid zijn. In de groenvisie, die ik begin 2020 presenteer, zal 
ik daarom de waarde van het groen voor ecologie en biodiversiteit benadrukken. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouw de toezegging hiermee als 
afgehandeld. 

Met vriendelijke groet, 

Laurens Ivens 
Wethouder Dierenwelzijn 
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