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1. Opening, mededelingen
- Niels de Zwarte is helaas verhinderd. Zijn afscheid van de Adviescommissie zal
worden verschoven naar de eerstvolgende vergadering (4 november 2014).
- Marloes deelt mee, dat het eindrapport onderzoek exoten vrijwel gereed is. De
studentes zullen het rapport in de vergadering van 4 november presenteren aan de
leden van de Adviescommissie.
- Marloes deelt verder mee, dat het onderzoek naar de klachtenregistratie van
dierenmishandeling (stageonderzoek bij de Dierenbescherming Rijnmond) inmiddels
is gestart. De onderzoeksopdracht is vrijwel afgerond. De doelstelling van het
onderzoek luidt: ‘’Het analyseren van de route die meldingen nemen en de registratie
van deze meldingen met betrekking tot dierenleed (dierenmishandeling,
dierverwaarlozing en verstoord dierenwelzijn) in de gemeente Rotterdam, en een
advies uit te brengen om een manier te ontwikkelen een totaaloverzicht van deze
meldingen te maken.’’
Dit zal gemeten worden aan de hand van interviews met meldpunt 144, de
(dieren)politie, het Vertrouwensloket Dierenbescherming, de Landelijke
Inspectiedienst Dierenbescherming, de NVWA en de dierenambulance (DAZHZ). Ook
zal er een analyse worden uitgevoerd op de jaarverslagen en reclame-uitingen van
deze organisaties. Ten slotte zal er een enquête gehouden worden onder de
inwoners van de gemeente Rotterdam. De eerste interviews zijn al ingeroosterd.
- Rogier deelt mee, dat er nog € 1.900 resteert van het werkbudget 2014. Dit kan niet
‘meegenomen’ worden naar 2015. Wellicht zijn er nog bestedingsvoorstellen?
- Het advies van de Adviescommissie over het voorstel van KUG is afgehandeld door
wethouder Dierenwelzijn. Er zal een proefproject gestart worden. Na zes maanden
zal een evaluatie plaatsvinden. Rogier zal de Adviescommissie informeren over het
resultaat van die evaluatie.
- Natuurkaart. Rogier heeft bij SO geïnformeerd naar de stand van zaken. Het college
heeft besloten, dat de evaluatie om de twee jaar zal plaatsvinden. Voor de eerste
keer in 2016. SO zal een uitvoeringsstrategie voor de Natuurkaart opstellen. Het is de
bedoeling dat deze uitvoeringsstrategie in de loop van november door het college
wordt vastgesteld en daarna aan de raad voorgelegd. Kees van Oorschot (SO) zal in
de vergadering van de Adviescommissie van 4 november 2014 de
uitvoeringsstrategie toelichten en de stukken vooraf toesturen aan de
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Adviescommissie. Verder zal Kees proberen rond medio oktober de concept-stukken
aan de Adviescommissie toe te sturen voor een reactie van de Adviescommissie per
e-mail.
De Adviescommissie vindt het spijtig dat de evaluatie, ondanks het advies van de
Adviescommissie, niet al na één jaar maar pas na twee jaar zal plaatsvinden. Verder
vindt de Adviescommissie de tijd om op de uitvoeringsstrategie te adviseren weer
zeer krap.
De Adviescommissie uit haar bedenkingen bij het onderdeel kippen slachten tijdens
het afgelopen evenement Rotterdamse Oogst. Weliswaar is het slachten van kippen
dagelijkse realiteit, maar waarom dit als evenement presenteren? De afstand van
veel Rotterdamse inwoners tot de slacht is inmiddels zo groot, dat dit wel heel
confronterend werkt. Er waren bovendien vrij veel mensen bij aanwezig. Wellicht
heeft dit stress veroorzaakt bij de te slachten kippen.
Rogier deelt mee, dat hij de volgende vergadering afwezig zal zijn en dat Marloes
hem zal vervangen samen met een andere collega van S&C (de heer Luuk
Gijselhart).

2. Gezond in de stad
De GGD is bezig met het opstellen van de Kadernota volksgezondheid Rotterdam 20152018: “Vitale Rotterdammers: een leven lang gezond”. Hiermee wordt voldaan aan de
verplichting in de Wet op de Publieke Gezondheid om vierjaarlijks aan te geven hoe de
publieke gezondheid wordt bevorderd. Dit onderwerp valt onder wethouder de Jonge.
In deze kadernota zal ook een paragraaf Gezonde Ruimtelijke Ordening opgenomen
worden. Onderdeel hiervan is zorg dragen voor een aantrekkelijke groene omgeving.
De heer Pascal Bisscheroux, Directie Publieke Gezondheid en Zorg (GGD Rotterdam
Rijnmond) geeft een toelichting op dit onderdeel aan de hand van de conceptparagraaf uit de
nota.
Theun geeft aan dat de Adviescommissie naast dierenwelzijn ook adviseert over stadsnatuur
en dat dit de invalshoek is voor de bespreking van dit onderwerp.
Emile is tevreden dat het onderwerp groen nu met een eigen paragraaf in de nota komt.
Gezondheid en groen hangen samen en groen is daarom belangrijk. In de conceptparagraaf
zijn goede uitgangspunten opgenomen.
Nora merkt op dat het groenbeheer tot de portefeuille van wethouder Eerdmans behoort.
Verder vraagt Nora aandacht voor de zogenoemde groene uitloopgebieden van Rotterdam.
Deze worden door de recreatieschappen beheert, waarin Rotterdam participeert, en bieden
ook de nodige groenvoorzieningen aan de inwoners van Rotterdam. Het zou goed zijn als in
de kadernota naar deze uitloopgebieden en de verbindingen van de stad daarmee wordt
verwezen. Er is al veel aanwezig; stimuleer bewoners om meer gebruik te maken van het
bestaande.
Emile adviseert om beter aan te geven dat groen een helende werking heeft op de geest en
de gezondheid. Waarom niet in navolging van de parkeernorm een groennorm? Het groen is
bovendien ongelijk verdeeld over de stad. Waar is groen extra nodig?
De Adviescommissie vindt de tekst van de conceptparagraaf over groen en gezondheid op
zich juist, maar verzoekt Pascal om de tekst iets dwingender te formuleren.
Pascal geeft aan dat er twee uitvoeringsprogramma’s komen:
. Mentaal Fit;
. Gezond Gewicht.
De sociale uitvoering van groen zit verwerkt in deze programma's. Ook bij de uitwerking van
andere gemeentelijk beleid wordt er rekening mee gehouden, zoals bij de
Vergroeningsopgave, nieuwe vormen van beheer, stadslandbouw en de uitwerking van de
Natuurkaart
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3. Verslag 6 mei 2014
Het verslag van 6 mei 2014 is akkoord.
De actiepunten zijn afgedaan of staan op de agenda.
N.a.v. het verslag:
André meldt dat er inmiddels drie locaties voor duiventillen zijn onderzocht op de draagkracht
van het dak. Twee locaties bleken akkoord. Daar is men nu aan het bouwen.
4. Terugblik op het kennismakingsgesprek met wethouder Dierenwelzijn.
De Adviescommissie blikt kort terug op het prettig verlopen kennismakingsgesprek met
wethouder Dierenwelzijn de heer Eerdmans.
Met name de rol van de Adviescommissie bij de nota Dierenwelzijn is aan de orde gekomen.
De wethouder heeft de procedure toegelicht en heeft aangegeven, dat de Adviescommissie
op 4 oktober samen met andere relevante organisaties uitgenodigd wordt voor de ontvangst
van en toelichting op de concept-versie. Verder heeft hij gevraagd om input van de
Adviescommissie. De leden van de Adviescommissie hebben daarbij verwezen naar de
enkele jaren eerder aan de gemeente aangeboden startnotitie.
5. Stand van zaken nota Dierenwelzijn.
Rogier en Marloes geven aan dat Stadsbeheer de trekker van het opstellen van de nota is.
S&C (Rogier en Marloes) zitten wel in het schrijfgroepje. Hierin zijn ook SO (Kees van
Oorschot) en directie Veiligheid vertegenwoordigd. Na de presentatie van de concept-nota
op 4 oktober, zal de Adviescommissie tot 8 november in de gelegenheid worden gesteld net als de andere organisaties - een reactie te geven op de concept-nota Vervolgens zal er
een definitief concept tot stand komen. Het is de bedoeling dat de Adviescommissie
voorafgaand aan de behandeling in het college de gelegenheid krijgt om ook officieel te
adviseren over de nota.
Afspraak: De leden van de Adviescommissie zullen hun eerste reacties voorafgaand aan
de vergadering van 4 november aan de secretaris sturen. Bij voorkeur vóór 23 oktober. Deze
kunnen dan in een overzicht geplaatst worden en vervolgens op 4 november besproken
worden. Op basis daarvan zal het secretariaat de reactie van de Adviescommissie
samenvatten en ter vaststelling per mail voorleggen. De samengevatte reactie moet vóór 8
november bij Stadsbeheer liggen.
6. Rapport ‘Omgaan met vossen in Rotterdam’.
Theun dankt voor de door de leden ingebrachte opmerkingen. Het is een goed leesbaar
rapport geworden.
De Adviescommissie onderschrijft het in het rapport opgenomen advies voor de gemeente
en zal het rapport voorzien van dit advies aan wethouder Dierenwelzijn aanbieden.
De secretaris zal daartoe het advies in een concept-brief vastleggen en ter beoordeling aan
de leden van de Adviescommissie voorleggen.
De Adviescommissie stelt voor dat dit advies persoonlijk door de Adviescommissie aan
wethouder Eerdmans zal worden gepresenteerd. De secretaris zal nagaan of er daartoe een
afspraak gemaakt kan worden.
7. Dierenwelzijn en voorlichting
Rinus en André hebben een korte notitie opgesteld over het onderwerp dierenwelzijn en
voorlichting. André geeft hierop een toelichting. Goede voorlichting aan het publiek voorkomt
veel misstanden, ongelukken en overlast. Dierenwelzijn en mensenwelzijn gaan vaak hand
in hand. De website van gemeente Rotterdam voorziet in veel informatie ten aanzien voor de
burger, maar als het op dieren aankomt beperkt zich dit veelal tot huisdieren en plaagdieren.
Informatie over hoe om te gaan met het ‘wild van de stad’ is er niet of nauwelijks. Bovendien
is deze informatie veelal gefragmenteerd over verschillende items en onderwerpen.
Mogelijke verbeteringsvoorstellen zijn:
- Een pagina op de website van de gemeente Rotterdam die informatie (-bronnen)
over dieren, dierenwelzijn en stadsnatuur in Rotterdam bundelt;
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Een voorlichtingscampagne met afgeperkte, pakkende thema’s ten aanzien van
dieren, dierenwelzijn en stadsnatuur in Rotterdam. Voorbeelden:
. het voeren van vogels (zoals duiven en eendjes) in relatie tot overlast en
dierenwelzijn;
. zwerfvuil en dierenwelzijn;
. vleermuis in huis, wat nu?
. egels in de tuin.
De Adviescommissie merkt op dat voorlichting essentieel is. Vooral de methode waarop de
voorlichting plaatsvindt is zeer belangrijk. Maar ook inderdaad, zoals voorgesteld, één plek
waar alle informatie is terug te vinden. Voorts is het belangrijk bij de voorlichting ook
prioriteiten aan te geven. Bijvoorbeeld: wanneer kun je dieren voeren, waar en voor welke
dieren?
Afspraak: dit advies meenemen in de advisering over de nota Dierenwelzijn.
-

8. Roofvogelshows
Dit onderwerp zal worden doorgeschoven naar de vergadering van 4 november 2014.
Rondvraag
André meldt dat de kwestie van de hoge kosten van de regelgeving betreffende sommige
medicijnen voor egels voorlopig opgelost is. Er kan met goedkopere medicijnen worden
gewerkt. Landelijke organisaties zullen een evaluatie uitvoeren.
Volgende vergadering: 4 november 2014, 14.30-16.30 uur, Stadhuis SH 4.3 – de IJssel.
Actielijst:
Datum
1 oktober 2013

1 oktober 2013

Actie
Reacties op conceptnota
Dierenwelzijn bij voorkeur vóór
23 oktober aan de secretaris
toesturen ten behoeve van
bespreking op 4 november
2014
Concept-advies opstellen over
het onderzoeksrapport vossen
en ter beoordeling aan de leden
van de Adviescommissie
voorleggen.
Nagaan of dit advies samen met
het rapport aan wethouder
Eerdmans kan worden
gepresenteerd.

wie
allen

Gereed vóór:
23 oktober 2014

Rogier ‘t Hoen

z.s.m
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