Verslag Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Datum: 16 februari 2016
Aanwezig:
De heer Theun Woudenberg, voorzitter
De heer André de Baerdemaeker, lid
De heer Emile van Rinsum, lid
De heer Peter Boertje, lid
Mevrouw Marloes Petri, gemeente Rotterdam, MO S&C
De heer Luuk Gijselhart, secretaris, gemeente Rotterdam, MO S&C (verslag)
Mevrouw Grietje Maters (Stadsbeheer) bij agendapunt 3.
Afwezig: mevrouw Nora Kösters
Kopie naar: wethouder Dierenwelzijn

1 Welkom en vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2 Opening, mededelingen, ingekomen stukken
a. verslag Kennistafel Dierenwelzijn d.d. 1 oktober: door de deelnemers wordt
hier positief op teruggeblikt;
b. de folder van de adviescommissie is verspreid, er komt ook een digitale
versie;
c. de website rotterdam.nl/dierenwelzijn is online, de website
rotterdam.nl/adviescommissiedierenwelzijnenstadsnatuur wordt
geactualiseerd;
d. stand van zaken Leidraad bij de gedragscode Flora- en Faunawet
(bijgevoegd): naar aanleiding hiervan meldt André de Baerdemaeker dat
Bureau Stadsnatuur een inventarisatie van flora en fauna op Gisweb heeft
gezet;
e. jaarverslag commissie 2014: naar aanleiding hiervan komt het rooster van
aftreden ter sprake. Nora Kösters is per 1 september a.s. definitief
aftredend. De secretaris zal nagaan wat de procedure zal zijn. Ook zal hij
de uitbetaling van de vacatiegelden nagaan. Als leden speciaal voor deze
commissie kosten maken dan kunnen declaraties na goedkeuring door de
voorzitter ten laste van het werkbudget worden gebracht.
3 Voortgang nota Dierenwelzijn
Grietje Maters licht toe dat het bereiken van resultaten op dit terrein wordt
bevorderd door het opbouwen van netwerken, zowel binnen als buiten het
concern Rotterdam. Ondanks dat er nog niet voor alle onderdelen van dit
beleidsterrein budgetten waren begroot, worden er ook nu al heel wat
maatregelen uitgevoerd. Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan chip-jekat in samenwerking met Dierenbescherming en Stichting Zwerfkat. Ter
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verkleining van overlast door agressieve honden wordt de mogelijkheid
onderzocht om puppytrainingen op te nemen in de Rotterdampas.
Sommige maatregelen zijn gericht op gedragsbeïnvloeding. Deze heeft meer
kans van slagen als de boodschap via meerdere en verschillende media wordt
gezonden, dus niet alleen plaatsing van borden maar ook publicatie via flyers,
websites, sociale media, juniorstadskrant en door gesprekken met kinderen. Als
voorbeeld wordt genoemd het (niet) voeren van eenden. Vanuit de commissie
wordt opgemerkt dat er ook moet worden nagedacht aan de andere kant: voor
mensen, onder andere kinderen, heeft het voeren ook een positieve kant
vanwege de beleving en interactie van en met de dieren. Ook de culturele
achtergrond van burgers speelt een rol bij de beantwoording van de vraag aan
wie je welke boodschap wil overbrengen. De benadering van social marketing kan
hierbij van nut zijn.
Ten aanzien van verschillende maatregelen wordt met de commissie informatie
uitgewisseld maar op de grote lijnen is de commissie van mening dat er ten
aanzien van dierenwelzijn goede voortgang wordt geboekt.
4 Brief Wethouder met verslag gesprek 24 november 2015
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
5 Verslag vergadering 1 september 2015
Met dank aan Luuk wordt het verslag vastgesteld.
6 Agenda 2016 van de Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
a. vergaderdata: 17 mei, 13 september, 13 december, bespreking met
wethouder begin oktober;
b. jaarverslag commissie 2015;
c. uitwerking programma Rivieroevers met ecologische ambities, André de
Baerdemaeker is hierbij betrokken, d.d. 17 mei is nog geen afgerond
advies vereist;
d. flora en fauna bij bouwwerken en ruimtelijke ontwikkelingen, André zal dit
opnemen met Niels de Zwarte;
e. misbruik roofvogels en uilen, is opgenomen in Nota Dierenwelzijn;
f. vergunningenprocedure volgens de WABO met betrekking tot flora en
fauna (na de zomer), André vertelt aan de hand van een voorbeeld dat er
in de uitvoering nog al eens fouten worden gemaakt.
g. Emile van Rinsum attendeert op de plannen voor nog 2 stadsbruggen, dit
onderwerp hoeft nog niet op de agenda.
7 Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

2

