Verslag Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Datum: 11 februari 2014
Aanwezig:
De heer Theun Woudenberg, voorzitter
Mevrouw Nora Kösters, lid
De heer Emile van Rinsum, lid
De heer Niels de Zwarte, lid
De heer Rinus Hitzert, lid
De heer Sjoerd Reinstra, gemeente Rotterdam, MO S&C
Mevrouw Marloes Petri, gemeente Rotterdam, MO S&C
De heer Rogier ’t Hoen, gemeente Rotterdam, MO S&C (verslag)
Gasten (agendapunten 4 en 5):
De heer Kees van Oorschot, gemeente Rotterdam, SO
De heer Donald Marskamp, Gemeente Rotterdam, SO
De heer Olaf van Velthuijsen, Gemeente Rotterdam, SO
Kopie naar: wethouder mevr. A. van Huffelen

1. Welkom
Theun opent de vergadering en meldt de komst van de hierboven genoemde gasten t.b.v. de
onderwerpen ‘Ecologische kaart’ en ‘Stadsecoloog’.
2. Mededelingen
- Zoals eerder meegedeeld, heeft Sjoerd twee onderzoeksvoorstellen ingediend bij de
hogeschool van Hall Larenstein (opleiding Diermanagement) in Leeuwarden, namelijk
betreffende de problematiek van uitheemse exoten en betreffende huismussen en
gierzwaluwen in relatie tot draagvlak bij woning-corporaties, aannemers, enz. Deze
onderzoeken worden in Leeuwarden aangeboden als afstudeerstageopdracht voor
2014. De opdrachten zijn door de stagebegeleider van de opleiding positief
ontvangen. Sjoerd meldt dat er zich helaas nog geen studenten hebben gemeld. Hij
heeft met de stagebegeleider afgesproken, dat de onderzoeksopdrachten nogmaals
nadrukkelijk onder de aandacht van de studenten gebracht worden.
- Niels de Zwarte heeft een tussenrapportage over het onderzoek vossen aan de
Adviescommissie gestuurd. De Adviescommissie neemt hier kennis van. Nora merkt
op, dat bSR in het filmpje op Rijnmond TV over het vossenonderzoek stelt, dat er op
Rotterdam zuid geen vos zou rondlopen. Het is echter bekend, dat er eerder in
IJsselmonde een vos is gesignaleerd (zie ook de signaleringen uit 2013 in
Heerjansdam en Portugaal). Dat lijkt toch in tegenspraak. Goed om dit in het
vossenonderzoek mee te nemen!
- Het is niet meer gelukt om ten laste van het werkbudget 2013 opdracht te verlenen
voor een onderzoek naar de registratie van klachten over dierenmishandeling in
Rotterdam. Dit onderzoek zou uitgevoerd kunnen worden via een stageplek bij de
Dierenbescherming Rijnmond. Rinus zal de opdrachtformulering plus een offerte voor
de kosten voor de volgende vergadering aan de leden van de Adviescommissie
voorleggen.
- Sjoerd heeft contact gehad met Stadsbeheer de heer Joop Zwiep over het plaatsen
van de informatie over begrazingsgebieden in Rotterdam op de website van de
gemeente Rotterdam. De heer Zwiep heeft aangegeven, dat dit nog niet kan:
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Stadsbeheer is op dit moment bezig om ook andere informatie bijeen te
brengen; de informatie van de begrazingsgebieden zal daarin te zijner tijd
worden meegenomen;
o De contactpersonen moeten eerst op de hoogte gesteld worden, dat ze als
zodanig vermeld zullen worden.
Sjoerd deelt mee dat hij, vanwege zijn komende pensionering, zijn inhoudelijke
ondersteuning van de Adviescommissie zal beëindigen. Zijn taak zal vanaf de
volgende vergadering worden overgenomen door Marloes Petri. Theun Woudenberg
spreekt namens de Adviescommissie zijn dank en waardering uit voor de bijdrage
van Sjoerd aan het werk van de Adviescommissie.

3. Verslag 12 november 2013
Het verslag van 12 november 2013 is akkoord.
Naar aanleiding van de actielijst:
- Rinus Hitzert deelt een notitie over de egelopvang uit. Deze zal in de volgende
vergadering geagendeerd worden.
- De overige actiepunten zijn afgedaan of staan op de agenda.
4. Stadsecoloog
In het verslag van 10 september 2013 wordt opgemerkt, dat Rotterdam in tegenstelling tot
Amsterdam en andere steden geen stadsecoloog heeft en dat de Adviescommissie dit nog
voor de verkiezingen onder de aandacht van het college wil brengen.
Kees van Oorschot van het cluster SO wijst erop, dat er drie ecologen in dienst zijn van de
gemeente. Deze zijn echter geplaatst binnen het Ingenieursbureau. Dat betekent, dat zij zich
voornamelijk bezighouden met kwesties gerelateerd aan ruimtelijke ontwikkelingen. De
werkwijze van het Ingenieursbureau heeft tot gevolg dat de ecologen hun ureninzet aan
projecten moeten kunnen toeschrijven. Er is dus niet of nauwelijks ruimte voor algemene
advisering op het gebied van ecologie. De ecologische adviesfunctie is dus wellicht niet goed
belegd in de organisatie, maar het is zeker niet zo dat er geen ecologische kennis in huis is
bij de gemeente. Er zijn binnen Stadsontwikkeling wel beperkte (algemene) adviesuren voor
BenW beschikbaar. De verwachting is, dat de post adviesuren voor B&W verder vermindert
door een krimpopgave van Stadsontwikkeling met 30% in 2014.
Emile wijst erop, dat de functie van stadsecoloog bij de gemeente Rotterdam in het verleden
is geprivatiseerd in bureau Stadsnatuur (bSR). bSR moet zich inmiddels echter vrijwel
volledig via projecten zelf kunnen financieren. Binnen bSR is dus geen ruimte meer voor een
vrije adviesfunctie ten behoeve van bijvoorbeeld de vakwethouder en ook niet meer voor de
functie van vraagbaak (participatie). bSR noemt zich dan ook geen stadsecoloog meer.
De Adviescommissie vindt dat er behoefte is aan een centraal punt op het gebied van de
ecologische advisering. De adviesfunctie zou voldoende gewaarborgd moeten zijn. Niels
wijst erop, dat de Stadsecoloog de spin in het web moet zijn op het gebied van ecologie in de
gemeentelijke organisatie. Ecologie kan niet los gezien worden van watermanagement,
stadslandbouw, groene daken, klimaatadaptatie, inrichtingsplannen, wegenaanleg,
herstructureringsplannen van wijken, het bevorderen van de biodiversiteit, et cetera.
Ecologie moet bij al deze aspecten voldoende worden betrokken op een samenhangende en
kaderstellende wijze. Niels oppert als tussenoplossing de oprichting van een ‘groentafel’ door
de gemeente, waarin ecologen, beheerders, beleidsmakers, bijeenkomen en vroegtijdig bij
de gemeentelijke plannen worden betrokken.
De Adviescommissie besluit alles afwegend een advies op te stellen voor het college over
de noodzaak van een stadsecoloog, zowel wat betreft de onafhankelijke adviesfunctie als
wat betreft de voorlichting binnen de gemeente en aan het publiek (participatie). De
secretaris zal een concept opstellen en ter beoordeling aan de leden voorleggen.
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5. De ecologische kaart
In de vergadering van 12 november 2013 heeft Kees van Oorschot, met Donald Marskamp
en Olaf van Velthuijsen, een toelichting gegeven op de eerste ideeën en kaartschetsen
betreffende de ecologische kaart. Er is toen afgesproken, dat hij het verder uitgewerkte
concept in de volgende vergadering van de Adviescommissie zou presenteren. Kees van
Oorschot is daartoe nu aanwezig en heeft opnieuw de twee betrokken collega’s
meegebracht: Donald Marskamp (SO: ontwerper buitenruimte) en Olaf van Velthuijsen
(Ingenieursbureau: ecoloog. Een eerste versie van de toelichtende notitie is onlangs
toegestuurd aan de leden van de Adviescommissie.
Kees verontschuldigt zich eerst voor de late toezending van de toelichting. Hij geeft aan, dat
het proces op verzoek van wethouder Buitenruimte, nu in een hoog tempo gewerkt aan de
afronding zodat de kaart nog voor de verkiezingen ter beschikking komt van de
gemeenteraad. De ecologische kaart, nu Natuurkaart Rotterdam genoemd, moet daarom
nog voor 19 maart 2014 in het college geagendeerd worden. Kees vertelt dat de kaart en
toelichting gebaseerd zijn op het eerder gesprek met de commissie en enkele workshops
met interne en externe betrokkenen. Daar zijn Niels en Emile ook bij betrokken geweest.
De Adviescommissie merkt op, dat dit wel erg kort dag is. De Adviescommissie beveelt
daarom aan in de besluitvorming mee te nemen, dat er over een jaar een actualisering zal
plaatsvinden. Dat biedt betrokken partijen en het nieuwe college de mogelijkheid om alsnog
op redelijk korte termijn eventuele wenselijke of benodigde wijzigingen voor te stellen
respectievelijk te beoordelen. Kees vindt dat een goede suggestie en zegt toe dit voorstel in
de advisering aan het college mee te nemen.
Kees zal zo spoedig mogelijk een aangepaste versie van de kaart en de toelichtende notitie
aan de leden van de Adviescommissie toesturen. De leden kunnen dan ieder voor zich hun
eventuele reactie hierop aan Kees mailen (uiterlijk 20 februari 2014), in kopie aan de
secretaris.
6. Jaarverslag 2013, agenda 2014
De Adviescommissie stelt twee wijzigingen voor in het jaarverslag 2013:
- de benoeming van Nora Kösters was eind 2009 (in plaats van 2008);
- bij het werkbudget zal vermeld worden dat de Adviescommissie hierover eerst vanaf
2013 beschikt.
De agenda 2014 wordt met de volgende punten aangevuld:
- bij het onderdeel renovatie van gebouwen zullen ook de vleermuizen worden
vermeld;
- vermelding van de volgende extra agendapunten:
o de prestatieafspraken tussen de gemeenten en de woningcorporaties: daarin
meenemen van afspraken over het groenonderhoud door de corporaties;
o dierenwelzijnsnota;
o volgen uitvoering duivenbeleid gemeente.
7. (Her)benoeming leden Adviescommissie
De Adviescommissie bespreekt een notitie van de secretaris over de (her)benoemingen van
de leden van de Adviescommissie.
De huidige leden van de Adviescommissie zijn benoemd tot en met 1 mei 2014. Er moet
daarom een voorstel voor het college opgesteld worden over de (her)benoeming van de
leden vanaf die datum. Wethouder Duurzaamheid wil de (her)benoeming zo spoedig
mogelijk in het college van BenW te agenderen.
Theun Woudenberg is pas één (gedeeltelijke) termijn benoemd en kan volgens het
Reglement voor herbenoeming in aanmerking komen. Strikt genomen kunnen de vier andere
leden van de Adviescommissie volgens het Reglement niet voor een derde termijn
herbenoemd worden (twee termijnen is het maximum). Toch zal het college dat voorgesteld
worden, omdat de eerste termijn immers nogal kort van duur was. Uiteraard vooropgesteld
dat deze leden dat zelf ook willen. Het college zal bovendien voorgesteld worden het
3

Reglement van de Adviescommissie zodanig aan te passen, dat de koppeling van de
benoemingsperiode van de leden van de Adviescommissie aan de collegeperiode wordt
losgelaten. Dit heeft als voordeel, dat de benoeming voortaan meer gespreid kan
plaatsvinden (er zal dan een rooster van afstreden opgesteld moeten worden). Behoud van
kennis en ervaring is daardoor beter gewaarborgd.
De Adviescommissie onderschrijft het voorstel om de koppeling van de benoemingen aan de
collegeperiode los te laten. De Adviescommissie stelt voor, dat de huidige leden voor
maximaal vier jaar worden herbenoemd onder de verplichting zo spoedig mogelijk een
rooster van aftreden op te stellen voor die periode.
Vrijwel alle leden stellen zich beschikbaar voor herbenoeming. De enige uitzondering is Niels
de Zwarte. Niels stelt voor in zijn plaats André de Baerdemaeker van bSR voor te dragen
voor benoeming. De Adviescommissie heeft een recht van voordracht bij de (her)benoeming
van nieuwe leden. Niels zal de leden van de Adviescommissie nadere informatie over André
toesturen op grond waarvan de Adviescommissie kan besluiten al dan niet tot deze
voordracht over te gaan.
De voorzitter stelt vervolgens de hoogte van de vergoeding voor het bijwonen van
vergaderingen aan de orde. In het Reglement van de Adviescommissie Dierenwelzijn en
Stadsnatuur is bepaald, dat de leden een vergoeding ontvangen voor de vergaderingen die
zij bijwonen, overeenkomstig artikel 2, lid 1, van de Algemene vergoedingsverordening leden
commissies Rotterdam 2005. Dat komt op dit moment neer op ongeveer € 150 per
vergadering. Deze gemeentebrede verordening kent enkele met name genoemde
uitzonderingen, zoals de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en de Algemene
bezwaarschriftencommissie (de voorzitter daarvan ontvangt € 100 meer en de leden € 50
meer). Een hogere vergoeding voor de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
introduceren betekent, dat de gemeentebrede Algemene vergoedingsverordening aangepast
zou moeten worden.
Na enige discussie besluit de Adviescommissie het college te verzoeken de vergoeding voor
de aanwezigheid bij vergaderingen te verhogen en daarbij een onderscheid aan te brengen
tussen de voorzitter en de overige leden. Bovendien zou de vergoeding niet alleen van
toepassing moeten zijn op het bijwonen van vergaderingen, maar voor alle bijeenkomsten
van de Adviescommissie, zoals bijvoorbeeld bij een overleg met de wethouder.
De argumenten voor de voorgestelde verhoging zijn, dat de huidige vergoeding niet
voldoende recht doet aan het werkelijke tijdsbeslag. Ook vraagt de Adviescommissie zich af
of met de huidige vergoeding het mogelijk zal blijven om kwalitatief goede leden aan te
trekken.
De secretaris zal het verzoek van de Adviescommissie voorleggen aan wethouder
Buitenruimte. Het advies van de Adviescommissie betreffende zowel de herbenoemingen als
de vergoeding zal in ieder geval integraal in het voorstel voor het college worden vermeld.
8. Kat Uit de Gracht (KUG)
Het initiatief kat Uit de Gracht (KUG) heeft de gemeente Rotterdam verzocht om in
samenwerking met de gemeente kattenklimtouwen te mogen plaatsen bij Rotterdamse
wateren met hoge kades. Deze touwen maken het mogelijk, dat katten die per ongeluk in het
water terechtkomen daar ook weer uit kunnen klimmen.
De gemeente Rotterdam (S&C en Stadsbeheer) heeft dit verzoek om samenwerking
afgewezen. In die afwijzing staat een verwijzing naar een korte bespreking van dit initiatief in
de Adviescommissie. Uiteraard staat het KUG wel vrij om zelf een vergunningaanvraag in te
dienen voor het plaatsen van de klimtouwen. Daarbij zij wel vermeld dat Stadsbeheer niet
enthousiast is, vanwege technische en veiligheidsredenen (zoals extra kosten beheer en
onderhoud, mogelijk raken kinderen te water door met de klimtouwen te spelen).
Naar aanleiding van de brief van de gemeente heeft er enige e-mailwisseling
plaatsgevonden tussen S&C en KUG. Deze ligt nu ter bespreking voor.
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Nora merkt op, dat in de brief van de gemeente het standpunt van de Adviescommissie te
ongenuanceerd wordt weergegeven. In de korte bespreking van dit onderwerp in de
vergadering van 10 september 2013 heeft de Adviescommissie alleen opgemerkt, dat het
initiatief minder van toepassing voor Rotterdam lijkt vanwege het ontbreken van veel wateren
met steile kades. Bovendien worden in veel wateren, waar nodig, zogeheten eendentrapjes
aangelegd. Hier kunnen te water geraakte katten ook gebruik van maken. De
Adviescommissie heeft niet geconcludeerd, dat de Adviescommissie niet overtuigd zou zijn
van nut en noodzaak van het initiatief KUG.
De Adviescommissie stelt bij nader inzien vast, dat er wel degelijk de nodige gracht-achtige
wateren zijn in Rotterdam, waar klimtouwen goede diensten kunnen bewijzen aan in het
water geraakte katten. Juist in deze wateren ontbreken doorgaans de eendetrapjes. Het
initiatief appelleert bovendien bij uitstek aan het gemeentelijke uitgangspunt dat de eigenaar
op de eerste plaats verantwoordelijk is voor zijn huisdier. Deze katteneigenaren bekostigen
de klimtouwen zelf en nemen dus juist hun eigen verantwoordelijkheid.
De Adviescommissie besluit het college te adviseren dat de gemeente meewerkt aan het
initiatief KUG. De secretaris zal een conceptadvies opstellen en ter beoordeling aan de leden
voorleggen. De definitieve brief zal in kopie aan de KUG worden gestuurd. Sjoerd zal KUG
vast informeren over het standpunt van de Adviescommissie.
Volgende vergadering: 6 mei 2014, 14.30-16.30 uur, Stadhuis Perskamer.
Actielijst:
Datum
15 mei 2012

actie
Opstellen notitie egelopvang

wie
Rinus Hitzert

11 febr 2014

Opdrachtformulering en offerte
onderzoek registratie klachten
dierenmishandeling
conceptadvies opstellen voor het
college over de noodzaak van een
stadsecoloog
Aanpassen jaarverslag 2013 en
agenda 2014
conceptadvies opstellen voor het
college over KUG en ter
beoordeling aan de leden
voorleggen.

Rinus Hitzert

11 febr 2014

11 febr 2014
11 febr 2014

Rogier ‘t Hoen

Gereed vóór:
agenderen voor
vergadering van 6
mei 2014
agenderen voor
vergadering van 6
mei 2014
z.s.m.

Rogier ‘t Hoen

z.s.m.

Rogier ‘t Hoen

z.s.m.
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