Jaarverslag 2016
Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur

1. Inleiding
De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is in januari 2008 door het college van
BenW van de gemeente Rotterdam op basis van artikel 84 van de Gemeentewet ingesteld.
Volgens het door het college vastgestelde reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en
Stadsnatuur kan de Adviescommissie uit minimaal drie tot maximaal vijf leden bestaan,
waarvan één voorzitter is. De Adviescommissie heeft tot taak het college gevraagd en
ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke beleid en de invoering van dat beleid op het
gebied van dierenwelzijn en stadsnatuur. De leden van de adviescommissie worden benoemd,
à titre personnel, voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar
mogelijk is.

2. Leden
De Adviescommissie bestond in het verslagjaar uit de volgende leden:
 dhr. Th. (Theun) Woudenberg, voormalig lid van de gemeenteraad Rotterdam,
voorzitter
 dhr. E. (Emile) van Rinsum, directeur van het Rotterdams Milieucentrum (RMC),
plaatsvervangend voorzitter
 mw. N. (Nora) Kösters, accountmanager Groenservice Zuid-Holland (GZH)
 dhr. P. (Peter) Boertje, beleidsadviseur Dierenbescherming Rijnmond
 dhr. A. (André) de Baerdemaeker, ecoloog Bureau Stadsnatuur.
Op 18 maart 2014 heeft het College een nieuw Instellingsbesluit en Reglement voor de
commissie vastgesteld. Op basis hiervan is een rooster van aftreden opgesteld dat is
losgekoppeld van de zittingsperiode van het College. Hierdoor wordt voorkomen dat met het
aantreden van een nieuw college de gehele adviescommissie dient te worden vervangen.
Op 13 september heeft de adviescommissie een nieuw Rooster van aftreden vastgesteld:
Rooster van aftreden Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Vastgesteld op 13 september 2016

Naam

Functie

Benoemd tot

Aftreden definitief

Peter Boertje

lid

1-9-2019

Nora Kösters

lid

1-5-2018

1-9-2017

Emile van Rinsum

plv. voorzitter

1-5-2018

1-9-2017

Theun Woudenberg

voorzitter

1-5-2018

*

7-2-2020

André de Baerdemaeker

lid

1-5-2018

*

1-5-2022

* uitgaande van tussentijdse herbenoeming door B&W vanaf 1-5-2018

* 1-9-2023

3. Ondersteuning
Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, directie Sport en Cultuur (MO S&C) verzorgde dit
verslagjaar het secretariaat van de Adviescommissie. Bij de advisering zijn diverse
deskundigen, zowel van binnen als van buiten het concern Rotterdam, betrokken geweest.

4. Gasten
In 2016 zijn de volgende gasten aanwezig geweest tijdens een (deel van) een vergadering van
de adviescommissie:
Pieter de Greef (SO), Kees van Oorschot (SO) en Grietje Maters (SB).

5. Werkbudget
De Adviescommissie heeft vanaf 2013 jaarlijks de beschikking over een werkbudget van
€ 5.000. Dit budget is bedoeld ter dekking van de noodzakelijke kosten om het advieswerk
naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals de kosten voor het raadplegen van specialisten en
het bezoeken van relevante bijeenkomsten, bijbehorende reiskosten, literatuur, et cetera. Er
zijn in 2016 geen uitgaven vanuit dit budget bekostigd.

6. Bijeenkomsten en adviezen
De Adviescommissie kwam in 2016 vier maal in vergadering bijeen, waaronder één
vergadering met de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. Naast de vele
besproken onderwerken zijn adviezen zijn uitgebracht over onder andere de volgende
onderwerpen:
Voortgang Nota Dierenwelzijn
Er wordt goede vooruitgang geboekt, vooral door uitbreiding van het netwerk waardoor er met
meer partijen kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld met de Dierenbescherming en met
Stichting Zwerfkat (onder andere chip-je-kat). Sommige maatregelen zijn gericht op
gedragsbeïnvloeding (bijvoorbeeld niet voeren van eenden) en daarom pleit de commissie om
gebruik te maken van verschillende media en van social marketing.
Evaluatie Natuurkaart
De Natuurkaart biedt een kader voor beleidsplannen, inrichtingsplannen en nu ook voor het
programma Rivieroevers. De commissie dringt aan op een voortvarende uitvoering van de
Blauwe Verbinding, waarvan nu nog enkele schakels ontbreken.
Verzelfstandiging Natuur- en Milieueducatie
De commissie is positief over het verzelfstandigingsproces. De verzelfstandiging is niet
gekoppeld aan een bezuinigingsoperatie. Het vastgoed zal in eigendom blijven van de
gemeente. Bij de verzelfstandiging zal ook het belang van blijvende samenwerking met
kleinere organisaties worden onderkend.

Loket dierenmishandeling
Bij maatschappelijke probleemsituaties kan ook het welzijn van huisdieren in gevaar komen.
Voor tijdige signalering zijn contacten gelegd zowel binnen het concern (Cluster
Maatschappelijke Ondersteuning) als ook daarbuiten (o.a. Centrum voor Dienstverlening en
Vraagwijzer).
Advies bijtincidenten honden en vossen
De commissie adviseert om het protocol (Rapport Vossen) opnieuw onder de aandacht van
instanties te brengen. Ook bij overige bijtincidenten is een goede registratie van belang.
Hiervoor komt een gemeentelijk plan.
Natuurinclusief bouwen
Natuurinclusief bouwen zou in de WABO-vergunningenprocedure moeten worden betrokken.
Een uitgewerkt advies volgt later.
Zwerfkatten
De financiële positie van de Stichting Zwerfkatten Rijnmond heeft blijvend de aandacht. Voor
de positie van de stichting zal een oplossing moeten worden gevonden.

