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1 Welkom en vaststelling agenda
Het onderwerp registratie bijtincidenten wordt toegevoegd aan agendapunt 7.
2 Opening, mededelingen, ingekomen stukken
 Uitnodiging Kennistafel Dierenwelzijn 11 oktober a.s.
 Meeuwenoverlast. De gemeente wil door Bureau Stadsnatuur een
onderzoek laten uitvoeren naar de meeuwenpopulatie in Rotterdam. Dit
moet input geven voor een plan van aanpak meeuwenoverlast. Ook de
gemeente Leiden heeft positieve ervaringen met het tegengaan van
meeuwenoverlast. De commissie wil de wethouder hierover graag
adviseren.
3 Verslag vergadering 17 mei
Het verslag wordt zonder tekstuele wijzigingen vastgesteld. Het vastgestelde
verslag wordt aan de commissie gezonden.
Luuk Gijselhart zal navraag doen naar de mogelijkheid van opslaan van
WeTransfer-bestanden.
Emile van Rinsum zal via Luuk de digitale versie van de commissie-folder
verspreiden.
4 Natuurinclusief bouwen/flora en fauna bij bouwwerken en ruimtelijke
ontwikkelingen
Aan André de Baerdemaeker zal worden gevraagd een concept-advies te
schrijven. Na een schriftelijke ronde zal het advies worden opgesteld.
5 Rooster van aftreden
Op grond van artikel 2 lid 9 van het Instellingsbesluit en Reglement
Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur besluit de commissie tot een
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gewijzigd rooster van aftreden. In dit rooster is het aftreden van het lid Nora
Kösters per 1 september 2017 definitief (was 1 september 2016). Het nieuwe
rooster van aftreden voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 lid 8 (maximale
zittingsduur 8 jaar).
Rooster van aftreden Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Vastgesteld op 13 september 2016

Naam

Functie

Peter Boertje
Nora Kösters
Emile van Rinsum
Theun Woudenberg
André de Baerdemaeker

lid
lid
plv. voorzitter
voorzitter
lid

Benoemd tot

Aftreden definitief

1-9-2019
1-5-2018
1-5-2018
1-5-2018
1-5-2018

* 1-9-2023
1-9-2017
1-9-2017
* 7-2-2020
* 1-5-2022

* uitgaande van tussentijdse herbenoemening door BenW vanaf 1-5-2018

6 Stand van zaken onderzoek verzelfstandiging natuur- en milieueducatie
Arjan van den Berg geeft toelichting op de stand van zaken. Het College heeft in
april een principebesluit genomen tot verzelfstandiging van de
uitvoeringsorganisatie NME. Dit op grond van een haalbaarheidsonderzoek
waarin voor- en nadelen van verzelfstandiging zijn weergegeven.
De volgende stap zal een hoofdlijnenbesluit zijn. Hiertoe wordt onderzoek gedaan
naar de gewenste vorm en naar welke gevolgen dit dan heeft voor organisatie,
personeel en bedrijfsvoering. De gemeentelijke rollen van opdrachtgever én
uitvoerder worden dan losgekoppeld. De gemeente zal wel grip op zo’n
organisatie willen houden maar voor de NME zal er dan in ieder geval meer
vrijheid zijn om sneller en beter in te spelen op ontwikkelingen. De organisatie zal
de mogelijkheid geboden worden om naast gemeentelijk subsidie ook andere
inkomsten te genereren. Vooralsnog zou er geen sprake zijn van ongeoorloofde
staatsteun.
De eventuele verzelfstandiging staat los staat van bezuinigingen maar dit kan wel
leiden tot efficiencywinst. De kinderboerderijen zullen gratis toegang blijven
bieden.
De besluitvorming is een bevoegdheid van het College. De raad kan wensen en
bedenkingen aangeven. Deze adviescommissie heeft in een eerder stadium
positief geadviseerd. Voor dit moment wacht de commissie de hoofdlijnennotitie
af.
7 Bijtincidenten
a. Rol Dierenambulance bij bijtincident vos
Bij het incident met de vos dit voorjaar is de Dierenambulance niet betrokken
geweest. Volgens het protocol (zie Rapport Vossen) had dit wel gemoeten. De
commissie adviseert om dit opnieuw onder de aandacht van instanties te
brengen.
b. Registratie bijtincidenten
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren vraagt de gemeenten om
lokale of regionale meldpunten aan te bieden waar men gevaarlijke situaties met
honden kan melden. Een goede registratie van bijtincidenten is van belang.
De commissie ondersteunt het verzoek.
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8 Zwerfkatten
Naar aanleiding van de nota van de Raad voor Dierenaangelegenheden wil de
commissie middels een brief aan de wethouder kenbaar maken dat zij de inzet
van de Stichting Zwerfkatten waardeert.
9 Voorbereiding bespreking 26 oktober wethouder Eerdmans
De commissie wil de volgende onderwerpen agenderen:
 verzelfstandiging NME;
 bijtincidenten vossen respectievelijk honden;
 meeuwenoverlast;
 stand van zaken loket dierenmishandeling.
10 Verdere agendapunten in 2016
Vergaderdatum 13 december: vergunningverlening en natuurwetgeving
11 Rondvraag en sluiting
Peter Boertje zal de relevante onderwerpen uit deze vergadering terugkoppelen
naar de Dierenbescherming en de commissie informeren.
Emile van Rinsum attendeert de commissie er op dat deze maand Parkenmaand
is.
Op een vraag van Nora Kösters wordt gezegd dat er geen aanleiding is te
veronderstellen dat het werkbudget voor volgend jaar wordt gekort.
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