Verslag Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur
Datum: 17 mei 2016
Aanwezig:
De heer Theun Woudenberg, voorzitter
De heer André de Baerdemaeker, lid
De heer Emile van Rinsum, lid
Mevrouw Nora Kösters, lid
Mevrouw Marloes Petri, gemeente Rotterdam, MO S&C
De heer Luuk Gijselhart, secretaris, gemeente Rotterdam, MO S&C (verslag)
De heer Pieter de Greef (Stadsontwikkeling)
De heer Kees van Oorschot (Stadsontwikkeling)
Afwezig: De heer Peter Boertje
Kopie naar: wethouder Dierenwelzijn

1 Welkom en vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2 Opening, mededelingen, ingekomen stukken
a. André de Baerdemaeker wordt gefeliciteerd met de geboorte van een
prachtige dochter, genaamd Marthe;
b. De leden van de commissie worden uitgenodigd voor de open dag van
Vogelklas Karel Schot op 22 mei a.s.;
c. Urban Nature Map. Dit is een meer recreatieve kaart, anders dan de
Natuurkaart.
3 Uitwerking programma Rivieroevers met ecologische ambities
Pieter de Greef geeft een toelichting op dit op 22 maart vastgestelde programma.
Zowel de ecologische- als de verblijfskwaliteit worden in het programma als
uitgangspunt gehanteerd. Het is een programma op hoofdlijnen.
De commissie is blij met de gegeven toelichting en wil ook in de toekomst graag
op de hoogte gehouden worden van de verdere ontwikkelingen. Dit onderwerp
komt te zijner tijd terug in de commissie.
De presentatie zal aan de commissieleden worden nagezonden.
4 Evaluatie Natuurkaart Rotterdam
De commissie spreekt haar waardering uit voor de Natuurkaart. Zij constateert dat
de Natuurkaart op dit moment geen formele status heeft van een beleidsstuk dat
door de gemeenteraad is vastgesteld. Toch heeft de Natuurkaart een groot
draagvlak. Zij biedt een beleidskader voor beleidsplannen, inrichtingsplannen en
nu ook voor het programma Rivieroevers.

1

Aangaande de Blauwe Verbinding ontbreken nog enkele schakels. De commissie
dringt aan op een voortvarende uitvoering opdat de Blauwe Verbinding kan
worden voltooid.
Met het hanteren van de Natuurkaart als erkend beleidskader zou de invloed er
van nog positiever zijn.
Op onderdelen wil de commissie de ontwikkelingen graag blijven volgen en zij
wenst het college alle succes bij de verdere voortgang.
5 Natuurinclusief bouwen/flora en fauna bij bouwwerken en ruimtelijke
ontwikkelingen
Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende
vergadering.
6 Rooster van aftreden
Het lid Nora Kösters is aftredend per 1 september. De volgende vergadering
wordt het rooster van aftreden geagendeerd. Een lid blijft na aftreden in functie
totdat een nieuw lid is benoemd.
7 Verslag vergadering 16 februari
Onder 2d: de inventarisatie van Bureau Stadsnatuur (niet Natuurmuseum) staat
reeds op Gisweb. Het verslag wordt hiermee vastgesteld.
De webpagina over de adviescommissie is nog niet aangepast.
De vergunningenprocedure volgens de WABO zal er in ieder geval anders uit
gaan zien. Het onderwerp zal daarom nog niet op korte termijn voor deze
commissie worden geagendeerd.
8 Jaarverslag commissie 2015
Het verslag wordt vastgesteld.
Naar aanleiding van het onderwerp “Vossen in de stad” en het jongstleden
incident met een zieke vos, wordt de volgende vergadering de rol van de
Dierenambulance geagendeerd. Aan Peter Boertje is reeds gevraagd dit
onderwerp te behandelen.
9 Verdere agendapunten in 2016
a. vergaderdata: 13 september, 13 december, bespreking met wethouder
begin oktober;
b. natuurinclusief bouwen/flora en fauna bij bouwwerken en ruimtelijke
ontwikkelingen;
c. rooster van aftreden;
d. rol van de Dierenambulance.
10 Rondvraag en sluiting
De volgende keer wordt voor de vergadering een half uur extra gereserveerd
(twee en een half in plaats van twee uur).
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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