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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.
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
• dhr. R. (Rinus) Hitzert, directeur Dierenbescherming Rijnmond (tot 1 september)
• mw. N. (Nora) Kösters, accountmanager Groenservice Zuid-Holland (GZH)
• dhr. P. (Peter) Boertje, beleidsadviseur Dierenbescherming Rijnmond (vanaf 1 december)
• dhr. A. (André) de Baerdemaeker, ecoloog Bureau Stadsnatuur.
De voorzitter de heer Theun Woudenberg is tussentijds benoemd op 7 februari 2012. De
overige leden zijn benoemd in september 2008 ( mevrouw Nora Kösters eind 2009) en
herbenoemd op 1 mei 2010. Op 18 maart 2014 heeft het College een nieuw Instellingsbesluit
en Reglement voor de commissie vastgesteld op basis waarvan een rooster van aftreden is
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. De heer Rinus Hitzert was definitief aftredend. Hij is opgevolgd door de
heer Peter Boertje.
Rooster van aftreden Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Vastgesteld op 6 mei 2014
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Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, directie Sport en Cultuur (MO S&C) verzorgt het
secretariaat van de Adviescommissie. Bij de advisering zijn diverse deskundigen, zowel van
binnen als van buiten het concern Rotterdam, betrokken geweest.

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.
De Adviescommissie kwam in 2015 vier maal in vergadering bijeen, waaronder één
vergadering met de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. Adviezen zijn
uitgebracht over onder andere de volgende onderwerpen
Nota Dierenwelzijn
De commissie is, nadat zij eerder daartoe het initiatief had genomen, in meerdere stadia van
de beleidsvorming betrokken geweest. In de concept-fase is vanuit een aantal organisaties
gezamenlijk geadviseerd en die samenwerking in het veld is op zichzelf al een winstpunt.
Dierenwelzijnsbeleid zal uiteindelijk geïntegreerd dienen te zijn op diverse beleidsterreinen.
Zodat er samenhang ontstaat met ook stadsnatuur, natuur- en milieueducatie enzovoort.
Integraal dierenwelzijnsbeleid vormt een ambitie die de commissie voorstaat. De commissie
wil bij de verdere uitvoering betrokken blijven worden.
Koudbloedige exoten
Deze nemen toe, hoofdzakelijk doordat particulier bezit toeneemt. Als het houden van deze
dieren bezwaarlijk wordt dan doen veel mensen afstand van hen. Vanuit de
Dierenbescherming zal in samenwerking met andere organisaties, kennis en voorlichting
moeten worden bevorderd.
Leidraad bij de gedragscode Flora- en Faunawet
Voorop staat de intrinsieke zorg voor flora en fauna voor wat betreft de beschermde
natuurwaarden. Wij moeten als gemeente het goede voorbeeld geven en risico’s op schade,
boetes en imagoschade voorkomen dan wel beperken.
Meldingensysteem dierenmishandeling
Gepleit wordt voor het beter benutten van het landelijk meldpunt 144. Aan de achterkant van
het meldpunt zou meer samenhang en samenwerking moeten zijn. Plaatselijk zou een
koppeling kunnen worden gelegd met de maatschappelijke dienstverlening. Dierenwelzijn en
mensenwelzijn gaan hand in hand. In overleg met cluster Maatschappelijke Ontwikkeling wordt
onderzocht welke rol de wijkteams hierin kunnen vervullen.
Vossen in de stad
Bestrijding omwille van volksgezondheid of overlast is niet noodzakelijk, publieksvoorlichting
wordt geadviseerd. Via de gemeentelijke website wordt speciaal aandacht gegeven. Het doen
van meldingen kan via 14010 en via de website.
Maaibeleid
Projecten zijn in de meeste gebieden op kaart gezet waardoor aannemers beter kunnen
worden aangestuurd, een en ander conform de leidraad gedragscode bestendig beheer.

