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1. Welkom en vaststelling agenda
De voorzitter heet de gasten voor agendapunten 3 en 4 welkom. Tevens een welkom voor de
nieuwe secretaris, Grietje Maters. Zij gaat met ingang van deze vergadering het secretariaat
van dit overleg overnemen van Luuk Gijselhart. Luuk wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet de
afgelopen periode. I.v.m. de aanwezigheid van de gasten worden eerst agendapunten 3 en 4
behandeld.

3. Vergunningenprocedure WABO
Toelichting door mevr. Bettina Szachnowski en dhr. Ernst Jan Boddé.
Door de wijzigingen in de natuurwetgeving is de rol voor de gemeente toegenomen en deze
gaat nog toenemen wanneer de natuurwetgeving onder de omgevingswet gaat vallen. De
aanvrager van een omgevingsvergunning is verantwoordelijk voor het aanvragen van alle
benodigde ontheffingen. Echter, aanvragers hebben niet altijd voldoende kennis van of feeling
met natuuraspecten (bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een bouwwerk). Daarom
heeft de gemeente een checklist opgesteld (nog in ontwerpfase) om de aanvrager daarbij te
helpen. De gemeente heeft een faciliterende rol maar neemt de verantwoordelijkheid van de
aanvrager niet over. Denk daarbij aan het beschikbaar stellen van natuurdata en relevante
informatie uit gisweb. Wanneer uit de checklist of de natuurdata blijkt dat er een ontheffing van
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de wet Natuurbescherming nodig is, dan moet een aanvrager doorverwezen worden naar de
omgevingsdienst Haaglanden.
Als bij een conceptaanvraag blijkt dat de wet Natuurbescherming mogelijk een rol speelt dan
moet de gemeente in gesprek met de aanvrager, m.b.v. de checklist. Beter is het als de
aanvrager de benodigde ontheffing regelt alvorens een omgevingsvergunning aan te vragen.
De aandacht hiervoor (intern en extern) neemt wel toe.
André de Baerdemaeker: zijn veel van de gegevens die ingevuld moeten worden op de
checklist niet al bij de gemeente bekend? Olaf van Velthuijsen licht toe: Deel A van het
formulier wordt door de gemeente ingevuld. Commissie is van mening dat een checklist
mogelijk veel vraagt van de aanvrager.
Het zou goed zijn als op voorhand al kan worden aangegeven welke panden in aanmerking
komen voor nader onderzoek i.v.m. de wet Natuurbescherming. Het in kaart brengen van de
stad met dit doel is nog niet eerder gedaan en hier hangt natuurlijk ook een kostenplaatje aan.
De kap van bomen is een wat bijzondere situatie. Voor particulieren in Rotterdam is de kap
van bomen vergunningsvrij maar zij zijn wel gehouden aan de natuurwetgeving. Het is niet
bekend of de wet vaak wordt overtreden. De boswachterij treedt op bij overtredingen maar de
capaciteit is beperkt.
Nora Kösters: is het mogelijk steekproefsgewijs te controleren bij aangevraagde
omgevingsvergunningen of de benodigde ontheffing geregeld is? Het antwoord is dat dit
mogelijk is maar wel moeilijk te organiseren i.v.m. de capaciteit. Het gevolg van het verkeerd
invullen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning (zonder de beschikking te hebben
over een ontheffing wet NB) is dat men een economisch delict begaat.
Handhaving omgevingsvergunning: gemeente. Handhaving ontheffing wet NB:
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De commissie adviseert ten eerste de gemeente om in
gesprek te gaan met de omgevingsdienst over de handhaving. Ernst Jan Boddé legt uit dat er
een convenant is tussen de gemeente en omgevingsdienst t.b.v. de handhaving.
Ten tweede adviseert de commissie om ‘gevarenzones’ te benoemen voor bepaalde soorten
op basis van bebouwing. Kijk ook naar potenties van gebouwen.

4. Afspraken evenementen Rotterdamse Parken
Aanwezig vanuit Directie Veilig:
Emile van Rinsum licht agendapunt toe: Uit het parkenoverleg bleek dat er zorgen zijn over
ecologische aspecten bij evenementen. De blik van een stadsecoloog wordt gemist. Hoe wordt
getoetst of een evenement in een park past? Als voorbeeld wordt het Roel Langerakpark
aangehaald. Dat is nu vaak in de zomer niet meer goed toegankelijk i.v.m. evenementen.
Toelichting DV: tot september kunnen organisatoren zich inschrijven bij Rotterdam Festivals.
Er komen zo’n 200 aanvragen binnen waarvan er 68 op de evenementenkalender komen.
Wanneer een evenement daar op staat, mag het georganiseerd worden. Nadat de plaatsen
voor de evenementen bepaald zijn wordt er invulling gegeven aan diverse eisen tijdens het
dienstenoverleg.
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Er is veel aandacht voor bomen. Tijdens de opbouw van een evenement is er een
bomenwacht aanwezig. Ook de organisatoren vinden dat prettig. De geplande evenementen
worden ook voorgelegd aan de stadsecoloog. Stadsbeheer heeft daarnaast de parken in kaart
gebracht. Daarnaast zijn er rustpauzes tussen evenementen
Theun vraagt of er ook een evaluatie plaatsvindt. Dit is altijd het geval. Samen met de
organisator wordt de schade bepaald. Gebiedsnetwerkers worden betrokken i.v.m.
gevoeligheden in de buurt.
Nora stelt voor dat DV een toelichting op de werkwijze geeft in het parkenoverleg. De
commissie stemt hiermee in.
André brengt in dat er in parken zich jaarrond beschermde soorten bevinden waardoor de
kans groot is dat er een ontheffing wet Natuurbescherming nodig is. Zijn advies is om een
gedragscode voor evenementen op te stellen. De andere commissieleden zijn het hier mee
eens.

5. Verslag 21 februari
Naar aanleiding van:
Pagina 1:
Advies natuurinclusief bouwen. Dit advies is via wethouder Eerdmans naar wethouder
Schneider gestuurd en is nog niet afgehandeld. Olaf van Velthuijsen (SO) houdt een vinger
aan de pols. De definitieve versie van het advies wordt nogmaals aan de commissieleden
verstuurd (actie secr.).
Gemeentelijke website: het plaatsen van de vergaderstukken op de website is niet meer
mogelijk. De adviezen van de commissie moeten echter wel beschikbaar zijn. Actie Luuk
Gijselhart.
De actie m.b.t. de brief over het stadsgesprek vervalt. Luuk heeft contact gehad met de
organisator.
Pagina 3:
Park Twee Heuvels. André is hier nog niet aan toegekomen. Agendapunt voor volgend overleg
(stand van zaken procedure).
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.

6. Jaarverslag commissie
Naar aanleiding van:
- vermeldt dient te worden welk deel van het werkbudget van deze commissie uitgegeven is
- toevoegen: Naast vele besproken onderwerpen, zijn adviezen uitgebracht over….
- toevoegen: gasten van de commissie
- blijvend aandacht voor de financiële positie Stichting Zwerfkatten Rijnmond
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7. Jaarverslag dierenwelzijn
Het jaarverslag en de brief zijn duidelijk. De gemeente is voortvarend te werk gegaan en heeft
een aantal praktische zaken opgepakt.
Naar aanleiding van een gesprek met mevr. Van Doorne: de suggestie om dierenartsen beter
te betrekken bij verwaarlozing, problemen van minima e.d. is lastig uitvoerbaar omdat dit niet
opgelegd kan worden. Veel dierenartsen hebben vaak al oog voor minima maar hangen dit
niet aan de grote klok.
Naar aanleiding van het debat dierenwelzijn: wat is de rol van deze commissie bij het vervolg
van dierenwelzijnsbeleid (volgende college)? Wat komt er na deze nota? Dit onderwerp
agenderen voor de volgende keer.
Peter Boertje geeft aan dat de DB een nieuwe aanbevelingsnota voor gemeenten maakt.

8. Park De Twee Heuvels
Dit onderwerp wordt verplaatst naar de volgende vergadering.

9. Rooster van aftreden
Volgens het Rooster van aftreden zijn de leden Nora Kösters en Emile van Rinsum definitief
aftredend per 1 september 2017. Nora gaat opgevolgd worden door Marc Damen, met
recreatie als invalshoek. Het aftreden van Emile wordt uitgesteld tot een geschikte opvolger is
gevonden.
Het officieel afscheid van Nora en het welkom heten van Marc wordt gecombineerd met het
overleg met de wethouder op 2 oktober (actie benoeming: Grietje).
De vertrekkende secretaris Luuk Gijselhart wordt bedankt voor zijn betrokkenheid en inzet.
Voorgesteld wordt om een etentje te organiseren voor nieuwe en oude leden. Mogelijkheid om
dit te bekostigen uit het werkbudget?

10. Agendapunten volgende vergaderingen: 26 september en 12
december, van 14.00 tot 16.00 uur
Onderwerpen 26 september
- rol commissie bij vervolg op dierenwelzijnsbeleid
- Park Twee Heuvels
- Meerkoeten en fonteinen
- Stadsecoloog
Het overleg van 12 december moet verplaatst worden (actie Grietje).
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11. Rondvraag en sluiting
André brengt agendapunten in voor de volgende vergadering (zie punt 10)
Emile: is veel gebeld voor de Kralingse Plas i.r.t. de blauwalgproblematiek. De commissie zal
hierover geen advies uitbrengen maar wil wel graag geïnformeerd blijven.

