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Volgende 

vergadering 

: 23 mei 2019, 14:00-16:00, Stadhuis 4.53  

 

1. Welkom en vaststelling agenda 

 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt vastgesteld. 

 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 

Memo geurproef konijnenoverlast: commissie blijft graag op de hoogte. 

3.  Verslag vorige vergadering  

 

Tekstueel: -  

 

Naar aanleiding van: 

- Vastgestelde verslagen zullen ook meegestuurd worden met de agenda 

- Verzocht wordt om een verslag op te stellen van het gesprek met wethouder Wijbenga 

- Er moet nog een kort antwoord worden geformuleerd op de brief van de dierenambulance 

 

Jaarverslag 

Dit wordt bijgesteld n.a.v. gemaakte opmerkingen. 

Naar aanleiding van het rooster van aftreden kondigt Theun aan af te willen treden als 

voorzitter. De overige commissieleden zullen nadenken over de opvolging. Besproken is dat 

de neutraliteit van de beoogde voorzitter van belang is. Iemand vanuit de invalshoek recreatie 

zou, gezien de samenstelling van de commissie, een goede aanvulling kunnen zijn op de 

expertise van de zittende leden.  



 

 

Blad:  2/3 

 

4. Honden Kralingse bos 

 

André ligt dit agendapunt toe. Er wordt een toename van loslopende honden gesignaleerd. Dit 

heeft, zeker in het broedseizoen, consequenties voor o.a. vogels. Grietje geeft aan hoe de 

gemeente hier tegenaan kijkt. Het losloopregime is niet erg helder in het Kralingse Bos, 

waardoor handhaving lastig is. Daarnaast worden regelmatig borden vernield of verwijderd. 

Het gebied onderzoekt hoe dit beter kan, inclusief een andere zonering. Ook kan/moet er meer 

gecommuniceerd worden over het broedseizoen. 

 

Besluit: de commissie wil graag haar zorgen over deze situatie met het college delen (actie: 

Grietje/André: brief) 

 

5. Kippen en hanen 

 

Er worden regelmatig kippen en hanen in de buitenruimte gedumpt. Dit kan leiden tot overlast 

en soms ook verkeersonveilige situaties. Dit signaal bereikte de Vogelklas. Dierenambulances 

brengen geregeld pluimvee naar Karel Schot, die een samenwerking heeft met Hofganzen. De 

gemeente herkent deze problematiek, die overigens niet uniek is voor Rotterdam. Kippen en 

hanen die door boswachters gevangen worden, gaan naar dierenhandel Hoogendoorn. 

Ongeacht de mogelijkheid voor een dependance voor pluimvee op de (nog te realiseren) 

nieuwe locatie van het asiel, zou de inzet vooral gericht moeten zijn op preventie. 

Bewustwording over de consequenties van het aanschaffen van kuikens, kennis over goed 

houderschap van kippen. Hier ligt een rol voor zowel Dierenbescherming als gemeente en 

kinderboerderijen.  

 

6. Nota dierenwelzijn 

 

Reacties n.a.v. gedeeld concept: 

- André: pleit voor advies voor een nota stadsnatuur. Is het mogelijk H8 (dieren in het wild) nog 

verder in te perken? Mogelijk wordt de suggestie gewekt dat het beleidsterrein stadsnatuur wel 

goed geregeld is. Daarnaast heeft hij enkele tekstuele aanpassingen voor de paragraaf over 

oliezwanen.  

- Wouter: content met de paragraaf over evenementen 

- Peter: geen opmerkingen 

- Marc: het abstractieniveau in de nota is wat wisselend.  

 

7. Voortgang convenant vogelaanvaringen 

 

Grietje geeft een korte toelichting op het proces. Er is nog geen conceptconvenant 

beschikbaar. De commissie blijft dit proces volgen.  
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8. Agendapunten volgende vergadering (23 mei) 

 

23 mei, 14:00-16:00. SH 4.53 (zaal Rotte) 

 

- Opvolging voorzitter 

- Convenant vogelaanvaringen 

- vervolg honden kralingse bos 

- insectenvriendelijk beheer 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 

André: is er meer bekend over de evaluatie van de veiligheidsregio m.b.t. de olieramp? 

Peter/Grietje: voorstel om namens de commissie bloemen te sturen naar Luuk Gijsselhart 

Theun: veel signalen over insecten die het moeilijk hebben. Wat kan de commissie hierin nog 

betekenen?  
 
 

Actielijst 

 

Wat  wie Status d.d 15 

mei  

Website laten aanpassen: namen correct en recente 

documenten 

Grietje  aangevraagd 

Antwoordbrief Dierenambulance dierennoodhulp West 

Nederland 

Grietje  

Advies loslopende honden Kralingse Bos Grietje/André  

Aandragen kandidaat opvolgers voorzitter Allen  

Afronden jaarverslag 2018 Grietje  

Bloemen naar Luuk Gijsselhart Grietje afgerond 


