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Vaststellen Destructieverordening Nieuwkoop 2008

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. De Destructieverordening Nieuwkoop 2008 vast te stellen;
2. De Destructieverordeningen van de voormalige gemeenten Nieuwkoop, Liemeer en
Ter Aar in te trekken.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Inleiding
Sinds de wijziging van de Destructiewet in 1994, beperkt de betrokkenheid van de
gemeente zich tot de inzameling en destructie van honden en katten.
De taak van de gemeente spitst zich op grond van artikel 17 van de Destructiewet toe op
de destructie van dode honden, dode katten en ander door de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van artikel 2, tweede lid van de
gewijzigde Destructiewet als hoog-risicomateriaal aan te wijzen dierlijk afval. Dit laatste
betreft tot op heden alleen vogels die gestorven zijn aan botulisme.
Artikel 17 van de gewijzigde Destructiewet verplicht de gemeente ten aanzien van dode
honden, dode katten en van ander door de Minister van VWS aan te wijzen materiaal bij
verordening regels te stellen over:
− het aanwijzen van één of meer verzamelplaatsen waar destructiemateriaal in
ontvangst wordt genomen;
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−

−

het uiterlijke tijdstip waarop de eigenaar of houder van het destructiemateriaal
naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats moet vervoeren om het daar af te geven
en af te staan;
de wijze waarop tot het moment van aangifte met het materiaal moet worden
omgegaan.

De Destructiewet geeft ons college de vrijheid om door de gemeente geëxploiteerde
verzamelplaatsen aan te wijzen dan wel te kiezen voor verzamelplaatsen die bij
particulieren (dierenartsen, dierenambulances) in beheer zijn. In de verordening
behoeven geen bepalingen te worden opgenomen over de wijze waarop verder met het
verzamelde destructiemateriaal dient te worden omgegaan. Artikel 17,
derde lid van de Destructiewet biedt de mogelijkheid om het ophalen en vervoer van het
destructiemateriaal bij privaat-rechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en het
desbetreffende daartoe bij ministeriële beschikking aangewezen destructiebedrijf te
regelen. Onze gemeente ligt in de regio die behoort tot het verzorgingsgebied dat door de
Minister aan het destructiebedrijf Rendac te Son is toegewezen.
De gemeente beschikt op de gemeentelijke opslagplaatsen in Liemeer en Ter Aar over
voorzieningen om kadavers voor enige tijd gekoeld te bewaren. De voorzieningen worden
primair gebruikt door de buitendienst voor de opslag van kadavers van meestal vogels en
vissen die in de openbare ruimte worden gevonden. In Ter Aar worden kadavers door de
gemeente in ontvangst genomen en vervolgens afgeleverd bij de dierenartsenpraktijk in
Ter Aar.
Op de drie inzamelplaatsen biedt de gemeente particulieren de mogelijkheid om dode
honden en katten en andere kleine huisdieren in te leveren. Ook kunnen particulieren
dode vogels en vissen hier inleveren.
Bij de opslagplaatsen Nieuwkoop en Zevenhoven worden op afroep de opgeslagen
kadavers door Rendac opgehaald.
Voor wat betreft de inzameling van het destructiemateriaal werd door de voormalige
gemeenten al samengewerkt met Alphense Dierenambulance die binnen de regio
Rijnstreek werkzaam is. De huidige praktijk is dat dode dieren die bij particulieren
vrijkomen in het merendeel van de gevallen reeds door dit bedrijf worden ingezameld en,
voorafgaande aan het transport naar het destructiebedrijf, tijdelijk worden opgeslagen.
De diensten van de dierenambulance zijn vooral praktisch omdat m.b.t. dode honden en
katten, waarvan de eigenaar niet bekend is, de verplichting bestaat deze kadavers
gedurende twee weken te bewaren. De gemeente heeft op de opslagplaatsen
Zevenhoven en Nieuwkoop niet de mogelijkheden om dode dieren lagere tijd gekoeld te
bewaren. Dode honden en katten zonder eigenaar worden in dat geval door de
dierenambulance bij de gemeente opgehaald. De voormalige gemeenten hadden met de
Alphense Dierenambulance al enige jaren een afspraak, naast de opvang van
zwerfdieren, m.b.t. de inzameling van dode honden en katten die onbeheerd op de straat
worden aangetroffen.
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Wij zijn dan ook voornemens om de gemeentelijke opslagplaatsen in Nieuwkoop,
Zevenhoven, Ter Aar en de Alphense Dierenambulance aan te wijzen als
verzamelplaatsen in de zin van artikel 2 van de nieuwe destructieverordening aan te
wijzen.
Beoogd effect
Voorkomen van uit oogpunt van volksgezondheid onhygiënische situaties door het
faciliteren van de afvoer en destructie van dode honden en katten en ander door de
minister aan te wijzen risicomateriaal.
Argumenten:
1. Het is wenselijk om binnen de gemeente op een uniforme wijze om te gaan met
de inzameling van kadavers en dit op adequate wijze regelen;
2. In de voormalige gemeenten Liemeer, Ter Aar en Nieuwkoop werd op
verschillende manieren uitvoering gegeven aan de verplichting die de gemeente
is opgelegd in de Destructiewet. Op grond van de Wet algemene regels
herindeling dient onze gemeente voor 1 januari 2009 alle verordeningen en
regelingen, waaronder de destructieverordening, te hebben geharmoniseerd.
Financiën
De dierenambulance zal de kosten door de afvoer van dode honden en katten zoveel
mogelijk in rekening brengen bij de eigenaar. Wanneer geen eigenaar bekend is, zal de
dierenambulance de kosten in rekening brengen bij de gemeente.
De gemeente kan de kosten die samenhangen met de inzameling van dode honden en
katten dekken door middel van de opbrengst van een belasting op grond van artikel 277
Gemeentewet (leges). Wij stellen echter voor van deze mogelijkheid geen gebruik te
maken. De praktijk is dat particulieren slechts incidenteel gebruik maken van de
mogelijkheid om hun dode hond of kat naar de gemeentelijke verzamelplaats te brengen.
Per jaar gaat het om enkele tientallen kadavers. Invoeren van een legestarief zou meer
kosten dan baten opleveren, temeer daar het legestarief dusdanig laag zou moeten zijn,
dat er geen ontmoedigende werking van zou uitgaan om destructiemateriaal af te geven.
De kosten voor de instandhouding van de gemeentelijke opslagplaatsen, de afvoer door
Rendac en de bewaring van honden en katten door de Dierenambulance bedragen op
jaarbasis ongeveer € 1.600,00. Deze kosten maken al onderdeel uit van de exploitatie.
Communicatie
Na vaststelling van de verordening en het uitvoeringsbesluit zullen deze worden
gepubliceerd. Publicatie van de inzameling van kadavers, waaronder dode honden en
katten, zal ook plaatsvinden in de eerstvolgende afvalkalender en de gemeentegids

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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