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Samenvatting 
 
Visie 
Wij stellen ons tot doel om het welzijn van dieren binnen de gemeentegrenzen te borgen. 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. 
 
Wettelijke taken 
De belangrijkste wettelijke taak van een gemeente, als het om dierenwelzijn gaat, betreft de opvang 
en verzorging van zwerfdieren. Een gemeente is verplicht om een gevonden dier 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. 
Overige taken betreffen o.a. destructie van kadavers en in beslag name van agressieve dieren. 
Castricum heeft de uitvoering van haar wettelijke taken ondergebracht bij gespecialiseerde 
dierenwelzijnsorganisaties. 
 
Gerelateerd beleid 
In aanvulling op de wettelijke taken wordt in de nota ingegaan op gerelateerde onderwerpen. Het 
betreft o.a. zaken op het gebied van het gebruik van dieren voor vermaak, hondenlosloopgebieden, 
regulering van de lokale ganzenpopulatie, hengelsport en jacht en het stimuleren van initiatieven en 
projecten ter bevordering van biodiversiteit. 
 
Wat gaan we extra doen? 
- De afspraken met de Wildopvang zijn aan actualisatie toe. Het streven is om (net als bij de andere 
BUCH-gemeenten) tot een overeenkomst te komen waarbij een vergoeding wordt betaald op basis 
van het aantal inwoners; 
- Informatie opnemen op de website van de gemeente over hoe te handelen bij een weggelopen 
huisdier, met daarbij de contactgegevens van de Dierenbescherming. 
- Op de website van de gemeente worden bewoners geattendeerd op de mogelijkheid om een 
sticker aan te brengen op de voordeur met de tekst: “Attentie hulpdiensten, er zijn in dit pand 
mogelijk huisdieren aanwezig”. 
- De gemeente wil, in afwachting van landelijke wetgeving, het gebruik van roofvogels en uilen 
tijdens evenementen ontmoedigen en ziet af van het gebruik van roofvogels en uilen tijdens eigen 
evenementen. 
- Ook met betrekking tot andere evenementen waarbij dieren worden gebruikt (levende kerststal, 
loslaten van duiven bij bruiloften) wordt het gebruik van dieren ontmoedigd. 
- Er vindt in 2019 een evaluatie plaats van het gebruik van de hondenlosloopgebieden in de 
gemeente. Hoe functioneren de gebieden nu en waar zijn verbeteringen gewenst? Verder wordt, in 
afstemming met de bewoners van Limmen en Akersloot de behoefte aan hondenlosloopgebieden in 
die kernen onderzocht. Wanneer duidelijk is wat wenselijk en haalbaar is, wordt hiervoor een 
kostenraming opgesteld; 
- Hondenbezitters worden opnieuw geïnformeerd over het gebruik van hondenlosloopgebieden. 
- Er wordt een protocol opgesteld voor afhandeling van bijtincidenten. 
- Regulering van de populatie brandganzen binnen de bebouwde kom door het behandelen van 
eieren. 
- Projecten en initiatieven om de biodiversiteit te verhogen, worden gestimuleerd. 
- Er zijn meer locaties waar uitstaproosters voor amfibieën in putten nodig zijn. 
- Er wordt onderzocht welke bermen omgevormd kunnen worden tot bloemrijke berm en wat 
hiervan de consequenties zijn voor het beheer. 
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H1 Inleiding 
 
Aanleiding 
In 2011 is de eerste Nota Dierenwelzijn vastgesteld door de gemeenteraad. De veranderde 
wetgeving en maatschappelijke ontwikkelingen maken een actualisatie nodig van het beleid. 
 
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 is 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 daarom nodig om een duidelijk beleid te formuleren. Het 
beleidsterrein dierenwelzijn is belegd bij een portefeuillehouder. 
 
De nota heeft vanaf 25 januari 2018 vier weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er twee zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Leeswijzer 
In Hoofdstuk 2 staan de 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, tenslotte, 
benoemen we een aantal onderwerpen waar dierenwelzijn aan gerelateerd is, maar de gemeente 
geen wettelijke verplichting voor heeft. 
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H2 Dierenwelzijn in Castricum 
 
 

2.1 Inleiding 
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, is de volgende visie, doelstelling en uitgangspunten voor het 
dierenwelzijnsbeleid van gemeente Castricum ontwikkeld. 

2.2 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. Dieren moeten voldoende bewegingsruimte hebben en vrij zijn 
om een natuurlijk, soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben. 

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 gerelateerd beleid 
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. 
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H3 Wettelijke taken 
 

3.1 Zwerfdieren 
 
Wettelijke taak  
De gemeente is volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8 lid 3) verplicht om een gevonden 
dier 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). De gemeente Castricum is van mening dat chippen een 
goede zaak is zodat opsporing van de eigenaar van honden en katten bij vermissing en 
dierenmishandeling makkelijker wordt.  
 
Hoe wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de wettelijke taak?  
Gemeente Castricum heeft een overeenkomst gesloten met de Dierenbescherming waarin is 
vastgelegd dat de gemeente gevonden honden, katten, konijnen en knaagdieren formeel aan hen 
overdraagt. In de praktijk worden honden en katten in het Dierentehuis Alkmaar bewaard en 
verzorgd, en gaan konijnen en knaagdieren naar de knaagdierenopvang in IJmuiden. Wanneer zich 
geen eigenaar meldt zoekt het dierentehuis vervolgens naar een nieuwe eigenaar. Vogels worden 
opgevangen op de Wildopvang Krommenie, sinds kort ook onderdeel van de Dierenbescherming. 
 
De opvang van huisdieren laat een dalende trend zien. Mogelijk dat dierbezitters tegenwoordig eerst 
proberen om via Marktplaats.nl een andere eigenaar te zoeken voor hun dier, voordat ze een dier 
naar een opvanglocatie brengen, of vrij laten. 
 
Financiering 
De Dierenbescherming ontvangt jaarlijks een bedrag op basis van de overeenkomst.  
 
Wat gaan we extra doen? 
- De afspraken met de Wildopvang Krommenie over opvang van wilde dieren zijn aan actualisatie 
toe. Het streven is om (net als bij de andere BUCH-gemeenten) tot een overeenkomst te komen 
waarbij een vergoeding wordt betaald op basis van het aantal inwoners; 
- Informatie opnemen op de website van de gemeente over hoe te handelen bij een weggelopen 
huisdier, met daarbij de contactgegevens van de Dierenbescherming en Dierenambulance. 

3.2 Dieren in nood 
 
Wettelijke taak 
De gemeente is volgens de wet Dieren en de Wet natuurbescherming 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. 
 
Soms hebben dieren opvang nodig, vanwege een huisontruiming, huiselijk geweld, arrestatie of 
(gedwongen) opname van de eigenaar. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een gemeente 
verplicht om in de situatie van huisontruimingen 'zaken' tijdelijk op te slaan. Als een 'zaak', een dier 
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in dit geval, in beslag wordt genomen, kan de gemeente het maximaal dertien weken in bewaring 
houden. Indien na deze periode niet mogelijk is om het dier weer over te dragen aan de rechtmatige 
eigenaar, is de gemeente bevoegd het over te dragen, te verkopen of te euthanaseren. 
 
Hoe geven wij invulling aan de uitvoering van de wettelijke taak? 
Gemeente Castricum ziet het vervoer van gevonden dieren, dus ook in het wild levende dieren, naar 
de opvang als haar taak en ondersteunt het werk van Stichting Dierenambulance Kennemerland 
Noord-Kennemerland financieel. De vinder van een hulpbehoevend dier kan de dierenambulance 
bellen. Die zorgt voor eerste medische behandeling en vervoer naar een opvangcentrum of 
dierenarts. 
 
De Veiligheidsregio heeft een scenariokaart opgesteld wat te doen bij stranding van zeezoogdieren. 
Bij het aanspoelen van kleine zeezoogdieren (bijv. een zeehond) zorgt een opvanglocatie voor 
opvang wanneer het een levend dier betreft. Is het dier overleden dan ruimt de gemeente het 
kadaver op. Bij grote zeezoogdieren (bijv. een walvis) ligt de coördinatie en het eventueel opruimen 
van een kadaver bij Rijkswaterstaat. Verder is bij de Dierenambulance kennis aanwezig over het 
omgaan met gevonden zeehonden. De Dierenambulance assisteert regelmatig bij het vervoer van 
zeehonden naar een opvanglocatie. 
 
Wanneer dieren in het geding zijn bij huisuitzetting e.d. wordt in afstemming met de 
Dierenbescherming/Dierenambulance naar een oplossing gezocht. 
 
Financiering 
Stichting Dierenambulance Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag op basis 
van de overeenkomst. 
 
Wat gaan we extra doen? 
Op de website van de gemeente worden bewoners geattendeerd op de mogelijkheid om een sticker 
aan te brengen op de voordeur met de tekst: “Attentie hulpdiensten, er zijn in dit pand mogelijk 
huisdieren aanwezig”. Deze sticker is verkrijgbaar bij de Koningin Sophia-Vereeniging tot 
Bescherming van Dieren en bij de Dierenambulance Kennemerland. 

3.3 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. 
 
Hoe wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de wettelijke taak? 
Gemeente Castricum heeft een overeenkomst gesloten met Stichting Dierenambulance 
Kennemerland, waarin is vastgelegd dat de dierenambulance dode dieren verwijdert uit de 
openbare ruimte, vervoert, en huisdieren zonder bekende eigenaar minimaal twee weken opslaat en 
aanbiedt ter destructie. De dode dieren worden door de dierenambulance gecontroleerd op een 
chip en vermeld op de website, zodat de eigenaar indien mogelijk op de hoogte wordt gebracht. 
 
Financiering 
Stichting Dierenambulance Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag op basis 
van de overeenkomst. 
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3.4 Besmettelijke dierziekten 
 
Wettelijke taak  
De burgemeester heeft volgens de Wet dieren 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 wordt invulling gegeven aan 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 en werkt daarbij samen 
met o.a. de Dierenambulance en betrokken opvangcentra.  
 
Financiering 
De financiering van deze taak is verwerkt in de gemeentelijke bijdrage per inwoner aan de 
gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden (opgenomen als gemeentelijke 
begrotingspost). 

3.5 Agressieve dieren 
 
Wettelijke taak  
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. 
Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de 
eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor 
zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander (artikel 2:59, 
APV).  
 
Hoe wordt invulling gegeven aan de wettelijke taak? 
De Stichting Dierenambulance Kennemerland kan worden ingeschakeld om agressieve dieren op te 
halen. Indien voor het vangen van een dier gebruik moet worden gemaakt van een 
verdovingsmiddel dan zal de dierenambulance een beroep doen op de politie. Alle bijtincidenten in 
de gemeente worden geregistreerd.  
 
Financiering 
Stichting Dierenambulance Kennemerland ontvangt van de gemeente een jaarlijks bedrag op basis 
van de overeenkomst. 
 
Wat gaan we extra doen? 
Er wordt een protocol opgesteld voor afhandeling van bijtincidenten. 
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3.6 Financieel overzicht dierenopvang 
 
- Stichting Dierentehuis Alkmaar      : €  17.868,- 
- Stichting Knaagdierencentrum Heiloo (IJmuiden)   : €    6.529,- 
- Stichting Dierenambulance Kennemerland    : €  22.996,- 
- Stichting Vogelopvang Zaanstreek     : €    3.700,- 
Totaal (2016):            €  51.793,- 

H4 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 Gebruik van dieren voor vermaak 
Bij het inzetten van dieren voor vermaaksdoeleinden kan geen sprake zijn van 
dierenmishandeling. Ook wanneer er geen sprake is van dierenmishandeling kan een evenement 
onderdelen bevatten waarin op een ruwe of weinig respectvolle wijze met de betrokken dieren 
wordt omgegaan. Met name het gebruik van roofvogels voor roofvogelshows, of het tentoonstellen 
van roofvogels en uilen op markten is een ongewenste situatie.  
 
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 is. In de APV is 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 weigeringsgronden die gericht zijn op de openbare orde, 
veiligheid, gezondheid en het milieu. Het gebruik van dieren, bijvoorbeeld roofvogels is geen 
weigeringsgrond. 
 
Het gebruik van wilde dieren in circussen is sinds 2015 niet meer toegestaan. Naast circussen vinden 
er regelmatig andere evenementen plaats waarbij wilde dieren worden gebruikt. Zo zijn er op 
braderieën en zomermarkten soms roofvogelhouders te vinden die hun dieren tentoonstellen. 
Roofvogels horen thuis in de vrije natuur en niet op een braderie. In gevangenschap kunnen de 
vogels hun natuurlijk gedrag niet vertonen. Ze krijgen nauwelijks de kans om te vliegen, mogen niet 
op een prooi jagen en hebben niet de mogelijkheid om in vrijheid een partner te zoeken en nest met 
jongen groot te brengen. Tijdens shows moeten de dieren kunstjes doen of verblijven ze in een 
onnatuurlijke omgeving te midden van een drukke mensenmassa. Dit alles is tegengesteld aan hun 
natuurlijk gedrag. De gemeente is niet gerechtigd om een eigen beleid te voeren op het gebied van 
welzijn van dieren voor vermaak. Een gemeente kan het gebruik van roofvogels tijdens 
evenementen van derden op dit moment niet verbieden, wel ontmoedigen. In een gezamenlijke 
brief van …gemeenten (juni 2017) is de Tweede Kamer verzocht om gemeenten op dit vlak meer 
bevoegdheid te geven: 
“Wij zouden de bevoegdheid willen krijgen om in een gemeentelijke verordening diverse vormen van 
evenementen met dieren te kunnen verbieden, waaronder circussen met dieren, roofvogelshows, 
reptielenshows, kerststallen met dieren en reclame-uitingen met dieren.” 
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Wat gaan we extra doen? 
- De gemeente wil, in afwachting van landelijke wetgeving, het gebruik van roofvogels en uilen 
tijdens evenementen ontmoedigen en ziet af van het gebruik van roofvogels en uilen tijdens eigen 
evenementen. 
- Ook met betrekking tot andere evenementen waarbij dieren worden gebruikt voor vermaak  
(bijvoorbeeld het loslaten van duiven bij bruiloften) wordt het gebruik van dieren ontmoedigd. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door bij de aanvraag van een APV-vergunning waarbij sprake is van inzet van 
dieren voor vermaak, een initiatiefnemer te wijzen op het gemeentelijk beleid. 

4.2 Honden 
Gemeente Castricum heeft in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende bepalingen 
ten aanzien van honden opgenomen: 
- Om overlast te voorkomen zijn speelplaatsen, zandbakken en speelweiden verboden terrein voor 
honden. Dit is vastgesteld in artikel 2:57 van de (APV). In hetzelfde artikel is opgenomen dat een 
hond binnen de bebouwde kom aangelijnd moet zijn, met uitzondering van door het college aan te 
wijzen plaatsen (hondenlosloopgebieden); 
- Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de 
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd, artikel 2:58 APV. 
- Het strand is van 1 mei tot 1 oktober van 09.00 tot 19.00 verboden voor honden. Tussen 1 
oktober en 1 mei mogen honden loslopen op het strand. Dit is vastgesteld in artikel 5:43 
APV. 
 
In Castricum is een aantal hondenlosloopgebieden aangewezen. Aanlijnen is hier niet nodig en 
uitwerpselen mogen blijven liggen. Er is veel te doen geweest over inrichting en gebruik van deze 
losloopgebieden. In 2014 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt 
opgedragen het hondenbeleid op te nemen in de Nota Dierenwelzijn. In de jaren daarna zijn in 
afstemming met gebruikers hondenlosloopgebieden (her)ingericht. De begrenzing van de 
losloopgebieden, het toe te passen hekwerk en de afstemming met andere voorzieningen, 
waaronder speelvoorzieningen voor de jeugd, is maatwerk gebleken. In Limmen en Akersloot zijn 
(nog) geen losloopgebieden aangewezen. 
 
Wat gaan we extra doen? 
- Er vindt in 2019 een evaluatie plaats van het gebruik van de hondenlosloopgebieden in de 
gemeente. Hoe functioneren de gebieden nu en waar zijn verbeteringen gewenst? Verder wordt, in 
afstemming met de bewoners van Limmen en Akersloot de behoefte aan hondenlosloopgebieden in 
die kernen onderzocht. Wanneer duidelijk is wat wenselijk en haalbaar is, wordt hiervoor een 
kostenraming opgesteld; 
- Hondenbezitters worden opnieuw geïnformeerd over het gebruik van hondenlosloopgebieden. 

4.3 Overlastgevende dieren 
De gemeente Castricum treedt alleen actief bestrijdend op wanneer plaagdieren een gevaar 
voor de volksgezondheid vormen. In andere gevallen, bijvoorbeeld bij overlast die wordt ervaren 
door wespen, vlooien, ovenvisjes, ratten, e.d. is de gemeente bereid om over de bestrijding te 
adviseren, maar zal degene die overlast ervaart zelf initiatief moeten nemen om de overlast tegen te 
gaan, bijvoorbeeld door het inhuren van een gespecialiseerd bedrijf. 
 
De gemeente kan plaatsen aanwijzen waar het vanwege overlast of schade aan de openbare 
gezondheid, verboden is hinderlijke of schadelijke dieren te houden (art. 2:60, APV). 
 
Op een enkele locatie in de gemeente wordt overlast door broedende meeuwen ervaren. Meeuwen 
kiezen soms een plat dak uit om te broeden. Wanneer overlast door meeuwen wordt gemeld, wordt 
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contact gezocht met de eigenaar van het gebouw. Deze wordt verzocht maatregelen te nemen om 
het broeden van meeuwen op het dak te voorkomen. Maatregelen bestaan uit het ophangen van 
een vlieger in de vorm van een roofvogel, of het aanbrengen van een net boven het dak, waardoor 
broeden onmogelijk wordt gemaakt. 
 
Om overlast van o.a. ratten te voorkomen is het belangrijk dat het (overmatig) voeren van dieren in 
de openbare ruimte wordt ontmoedigd. 

4.3 Ganzen  
Binnen de gemeentegrenzen van Castricum komen verschillende ganzensoorten voor als 
broedvogel, waaronder de brandgans. Ganzenpopulaties zijn de afgelopen tien jaar flink 
toegenomen. Door agrariërs wordt soms schade ervaren. 
 
Om overlast te beperken is het college voorstander van het reguleren van ganzenpopulaties binnen 
de gemeente door het bewerken van de eieren die ganzen leggen in nesten in het openbaar groen. 
Op dit moment wordt alleen de populatie ‘boerderijganzen’ gereguleerd. Om de overlast die de 
groeiende populatie brandganzen met zich mee brengt te beperken, wordt de komende jaren 
ingezet op regulering van deze populatie. Hiervoor is een vergunning nodig in het kader van de Wet 
natuurbescherming.  
 
Wat gaan we extra doen? 
- Regulering van de populatie brandganzen binnen de bebouwde kom door het behandelen van 
eieren. 

4.4 Hengelsport en jacht 
De gemeente verpacht viswater aan visverenigingen in Limmen en Akersloot. 
In de Visserijwet zijn onder andere regels opgenomen voor de sportvisserij. Om te mogen vissen in 
een binnenwater is altijd toestemming nodig van de eigenaar van dat water. Met de Vispas mag men 
met twee hengels vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de landelijke Lijst van Viswateren. Op 
zee en in de kustwateren mag zonder een visvergunning worden gevist met een hengel. Voor het 
gebruik van staand want is wel een vergunning nodig. Naast de ZeeVISpas zijn er drie verschillende 
type VISpassen voor sportvissers: een VISpas, een JeugdVISpas, een ZeeVISpas en een Kleine VISpas. 
De Kleine VISpas is bedoeld voor sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging. Met 
deze pas mag met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren 
worden gevist. Sportvissen mag het hele jaar. Wel bestaan er gesloten tijden voor bepaalde 
vissoorten zoals paling. Dit betekent echter niet dat vissen in zee vergunningsplichtig is. De 
gemeente kan geen nadere regels stellen ten aanzien van hengelen. 
 
De provincie is bevoegd gezag waar het gaat om jacht- en schadebestrijding.  
Wanneer de gemeente weidegrond verpacht in het buitengebied is in het contract opgenomen dat 
de pachter invulling mag geven aan de jachtrechten. 

4.5 Veehouderij 
In de APV is opgenomen dat de rechthebbende op vee dat zich bevindt in een aan een weg liggend 
weiland of terrein, verplicht is ervoor te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit 
vee die weg niet kan bereiken (art. 2.62). 
 
De Dierenbescherming adviseert om de aanleg van schuilstallen mogelijk te maken in het landelijk 
gebied, waar paarden en koeien beschutting kunnen vinden tegen zon of regen. Bij het opstellen van 
het bestemmingsplan Buitengebied is voor schuilstallen een bewuste afweging gemaakt. Op de 
strandwallen, waar ‘verrommeling’ past zijn onder voorwaarden schuilstallen toegestaan, (artikel 

http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet_en_regels/binnenwater/?page=gesloten%5Ftijden
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet_en_regels/binnenwater/?page=gesloten%5Ftijden
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43.6 van het bestemmingsplan). In de rest van het buitengebied niet. Dit om de openheid te 
beschermen en verrommeling tegen te gaan.  

4.5 Biodiversiteit 
Castricum herbergt bijzondere natuurwaarden. Het Noord-Hollands Duinreservaat kent een hoge 
soortenrijkdom. In de binnenduinrand en het polderland liggen eveneens bijzondere 
natuurgebieden. Biodiversiteit is een term die wordt gebruikt om de rijkdom van de natuur aan te 
duiden. In de gemeente lopen verschillende initiatieven om de biodiversiteit in stand te houden en 
te vergroten. Zo heeft de Stichting Hooge Weide bijvoorbeeld landbouwgrond aangekocht waar het 
beheer gericht is op weidevogels en botanische waarden. Verder participeert de gemeente in het 
project Groenspoor, waarbij o.a. scholieren worden betrokken bij een natuurlijk inrichting van hun 
woonomgeving. 
 
 Wat gaan we extra doen? 
- Projecten en initiatieven om de biodiversiteit te vergroten, worden gestimuleerd. 

4.6 Soortgerichte maatregelen 
 
Padden 
In Castricum zijn drie paddentreklocaties waar tunnels en/of begeleiden schermen zijn geplaatst: 
- Beverwijkerstraatweg bij Vitesseterrein tot voorbij de rotonde;  
- Zeeweg bij de ijsbaan/Hoep; 
- Heereweg Bakkum, gedeelte tussen Noorderstraat en Dennenlaan.  
 
De Paddenwerkgroep helpt ieder voorjaar padden, kikkers en salamanders met de oversteek. 
Veel padden komen in straatkolken terecht. De afgelopen jaren zijn zo’n honderd straatkolken 
voorzien van uitstaproosters. Dit is vooral gedaan door vrijwilligers. 
 
Bijen 
Het gaat slecht met de bijenstand in Nederland. Door de aanleg van bloemrijke bermen krijgen bijen 
en andere insecten betere overlevingskansen. 
 
Wat gaan we extra doen? 
- Er zijn meer locaties waar uitstaproosters voor amfibieën in putten nodig zijn. 
- Er wordt onderzocht welke bermen omgevormd kunnen worden tot bloemrijke berm en wat 
hiervan de consequenties zijn voor het beheer. 
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