Verslag Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Datum: 1 september 2015
Aanwezig:
De heer Theun Woudenberg, voorzitter
Mevrouw Nora Kösters, lid
De heer André de Baerdemaeker, lid
De heer Emile van Rinsum, lid
Mevrouw Marloes Petri, gemeente Rotterdam, MO S&C
De heer Luuk Gijselhart, secretaris, gemeente Rotterdam, MO S&C (verslag)
Mevrouw Nanine van der Wal, voor agendapunt 6.
Afwezig: de heer Rinus Hitzert.
Kopie naar: wethouder Dierenwelzijn

1 Welkom en vaststelling agenda
Op voorstel van Emile wordt het onderwerp Maaibeleid aan de agenda
toegevoegd.
2 Opening, mededelingen
Op 1 oktober organiseert de gemeente een themamiddag over dierenwelzijn.
Theun, André, Emile en Luuk zullen aanwezig zijn.
3 Verslag vergadering 7 april 2015
Met dank aan Luuk wordt het verslag vastgesteld.
Emile werkt nog aan het infoboekje. Foto’s worden ingezameld. Hij zal het
concept binnenkort binnen de commissie verspreiden. De betaling is verricht.
Over de stand van zaken Leidraad gedragscode Flora- en Faunawet zal Luuk
navraag doen.
4 Jaarverslag 2014
Enkele voorstellen tot tekstuele aanpassingen en verbeteringen worden gedaan.
Luuk zal deze verwerken.
5 Nabeschouwing nota Dierenwelzijn
De commissie is blij dat de nota breed wordt gedragen. Ook is het goed dat er
kritische geluiden zijn geuit. Met betrekking tot het onderwerp Overlastgevende
dieren is er een spanning tussen “dierenwelzijn” en “mensenwelzijn”.
Luuk zal nagaan of er een nieuwe versie met verwerkte amendementen
beschikbaar is. Ook zal hij vragen wanneer de nota wordt geëvalueerd en of daar
ook deze adviescommissie bij betrokken zal worden.
6 Aanzet advies meldingensysteem dierenmishandeling
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Nanine van der Wal van de Dierenbescherming geeft toelichting. De
Dierenbescherming pleit er voor om niet iets nieuws op te zetten, maar om het
landelijk meldpunt 144 beter te benutten, ook aan de achterkant. De commissie
vindt de voorstellen nog niet concreet genoeg.
Er 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. De Dierenbescherming is er
voorstander van om bij problemen niet het dier bij de eigenaar weg te halen, maar
om het probleem op de locatie op te lossen.
Rotterdam zou hier het voortouw kunnen nemen en dan als landelijk voorbeeld
kunnen dienen. Mogelijk zou wethouder Eerdmans hierin een rol kunnen
vervullen.
Samenvattend: dit betreft een landelijke kwestie, die ook plaatselijk
mogelijkheden biedt in de koppeling dierenwelzijn met humaan welzijn.
De vraag aan de wethouder is of hij met deze kwestie aan de slag wil.
Afgesproken wordt dat Nanine een en ander uitwerkt met een loskoppeling van
plaatselijk en landelijk niveau en dat we dit bespreken met de wethouder.
7 Rooster van aftreden
Per 1 september is het aftreden van het lid Rinus Hitzert definitief. Volgens het
Reglement wordt een nieuw lid op voordracht van de overige leden door het
college van B&W benoemd. Rinus beveelt de heer Peter Boertje aan. Een CV van
hem is eerder ontvangen. Besloten wordt om de heer Boertje de volgende
vergadering uit te nodigen.
8 Voorbereiding eerstvolgende vergaderingen
a. Bespreking met wethouder op een nader te bepalen datum;
Luuk zal de wethouder verzoeken om een afspraak, bij voorkeur in de
eerste week van november. Agendapunten: rapport vossen,
meldingensysteem dierenmishandeling en de positie van de
adviescommissie bij dierenwelzijn en bij de evaluatie van de nota
Dierenwelzijn.
b. Uitwerking programma Rivieroevers met ecologische ambities, onderwerp
aangekondigd door Stadsontwikkeling.
c. Flora en fauna bij bouwwerken en ruimtelijke ontwikkelingen.
Luuk nodigt een gemeentelijk deskundige uit om toelichting te geven op de
stand van zaken met betrekking tot de praktijk van vergunningafgifte.
d. Maaibeleid: dit onderwerp wordt een volgende keer bij het agendapunt
genoemd onder c betrokken.
9 Rondvraag en sluiting
Luuk zal een voorstel voor een vergaderschema 2016 opstellen.
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