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1. Inleiding 
De Adviescommissie Dierenwelzijn en Stadsnatuur is in januari 2008 door het college van 

B&W van de gemeente Rotterdam op basis van artikel 84 van de Gemeentewet ingesteld. 

Volgens het door het college vastgestelde reglement Adviescommissie Dierenwelzijn en 

Stadsnatuur kan de Adviescommissie uit minimaal drie tot maximaal vijf leden bestaan, 

waarvan één voorzitter is. De Adviescommissie heeft tot taak het college gevraagd en 

ongevraagd te adviseren over het gemeentelijke beleid en de invoering van dat beleid op het 

gebied van dierenwelzijn en stadsnatuur. De leden van de adviescommissie worden benoemd, 

à titre personnel, voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming voor nog eens vier jaar 

mogelijk is. 

 

 

2. Leden 

De Adviescommissie bestond in het verslagjaar 2018 uit de volgende leden: 

• dhr. Th. (Theun) Woudenberg, voormalig lid van de gemeenteraad Rotterdam, 

voorzitter 

• dhr. W. (Wouter) Bauman, adviseur bij het Rotterdams Milieucentrum (RMC),  

• dhr. M. (Marc) Damen, directeur Nationale vereniging de Zonnebloem, voorzitter Ned. 

Vereniging van dierentuinen (plaatsvervangend voorzitter) 

• dhr. P. (Peter) Boertje, regiolobbyist Dierenbescherming Zuidwest 

• dhr. A. (André) de Baerdemaeker, ecoloog Bureau Stadsnatuur 

 

Emile van Rinsum is per 1 maart 2018 opgevolgd door Wouter Bauman.  

Op 18 maart 2014 heeft het College een nieuw Instellingsbesluit en Reglement voor de 

commissie vastgesteld. Op basis hiervan is een rooster van aftreden opgesteld dat is 

losgekoppeld van de zittingsperiode van het College. Hierdoor wordt voorkomen dat met het 

aantreden van een nieuw college de gehele adviescommissie dient te worden vervangen. 

Het onderstaande rooster van aftreden is actueel. Daaruit blijkt dat de benoeming van Peter 

Boertje per 1 september 2019 afloopt en nog eenmaal met vier jaar verlengd kan worden.  

    
Naam Functie Benoemd tot Aftreden definitief* 

Marc Damen lid 1-10-2021 1-10-2025 

Wouter Bauman lid 1-3-2022 1-3-2026 

Peter Boertje lid 1-9-2019 1-9-2023 

Theun Woudenberg voorzitter 1-5-2018     7-2-2020 

André de Baerdemaeker lid 1-5-2018   1-5-2022 

* uitgaande van tussentijdse herbenoemingen door BenW   
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3. Ondersteuning 
Ook dit verslagjaar werd de Adviescommissie ambtelijk ondersteund door Stadsbeheer 

(Grietje Maters). De ondersteuning bestaat uit het voorbereiden van vergaderingen, het 

schrijven van conceptadviezen en bijkomende administratieve taken. 

Bij de advisering zijn diverse deskundigen, zowel van binnen als van buiten het concern 

Rotterdam, betrokken geweest. 

4. Gasten 
In 2018 zijn de volgende gasten aanwezig geweest tijdens een (deel van) een vergadering van 

de adviescommissie:  

Mevr. Violet Schönberger-Baudet, mevr. Erica Koning, dhr. Olaf van Velthuijsen 

 

5. Werkbudget 
De Adviescommissie heeft vanaf 2013 jaarlijks de beschikking over een werkbudget van 

€ 5.000. Dit budget is bedoeld ter dekking van de noodzakelijke kosten om het advieswerk 

naar behoren te kunnen uitvoeren, zoals de kosten voor het raadplegen van specialisten en 

het bezoeken van relevante bijeenkomsten, bijbehorende reiskosten, literatuur, et cetera. Er 

zijn in 2018 geen uitgaven gedaan.  

 

6. Bijeenkomsten en adviezen 
De Adviescommissie kwam in 2018 vier maal in vergadering bijeen. Tijdens de bijeenkomsten 

is een groot aantal onderwerpen besproken, waaronder diverse ruimtelijke ontwikkelingen, 

vleermuisvriendelijke verlichting, ganzenoverlast, het gemeentelijke beleid, invasieve exoten, 

natuurdata en natuurinclusief bouwen en evenementen i.r.t natuurwetgeving. Enkele 

commissieleden waren aanwezig bij een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over 

het gemeentelijke dierenwelzijnsbeleid. Daarnaast zijn commissieleden aanwezig geweest bij 

de Groene conferentie, de oprichting van Stichting Natuurstad en een expert meeting over de 

Japanse Duizendknoop.  

 

De adviescommissie heeft in 2018 zes adviezen uitgebracht: 

 

Japanse Duizendknoop 

De adviescommissie onderschrijft het advies van het burgerpanel om zo veel mogelijk samen 

te werken met andere grondeigenaren bij het aanpakken van de verspreiding van de Japanse 

Duizendknoop. Daarnaast adviseert de adviescommissie om de maaibestekken van 

aannemers aan te passen en de bewustwording van bewoners en andere grondbezitters te 

vergroten. Goede communicatie is hierbij belangrijk. Tot slot moet het transporteren van grond 

waarin zich mogelijk nog delen van wortelstokken en stengels bevinden zoveel mogelijk 

voorkomen worden. Afvoer van ‘verontreinigde’ grond moet zorgvuldig gebeuren, langs vooraf 

vastgestelde routes. 

 

Overlastgevende ganzen 
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De adviescommissie is van mening dat wanneer de aanwezigheid van ganzen, ondanks 

andere maatregelen, leidt tot aanhoudende grote overlast of gevaar voor openbare veiligheid, 

ingrijpen in de populatie mogelijk moet zijn. Dit kan betekenen dat er ganzen gevangen en 

gedood moeten worden. Het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente Rotterdam laat hiervoor 

ook enige ruimte bestaan, hoewel het uitgangspunt is om overlastgevende dieren zoveel 

mogelijk te laten leven. De commissie formuleert een aantal concrete aanbevelingen.  

 

Invasieve exoten 

De problematiek van invasieve exoten vraagt om een serieuze benadering de komende jaren. 

De commissie adviseert dan ook dit onderwerp een plek te geven in een nieuwe versie van de 

nota dierenwelzijn.  

 

Natuurdata 

De commissie constateert dat er onvoldoende natuurdata beschikbaar zijn voor zowel groene 

als stenige gebieden in de stad. Er zijn (te) veel witte vlekken. Gelet op het belang van de 

aanwezigheid van natuurdata voor het opstellen van kwalitatief goed natuurbeleid en het goed 

kunnen toetsen van ruimtelijke plannen, adviseert adviescommissie om structureel data te 

gaan verzamelen over wettelijk beschermde soorten in stenige delen van de stad. De 

overweging wordt meegegeven om de vlakdekkende inventarisatie van flora en fauna uit te 

breiden.  

 

Natuurinclusief bouwen 

Naar aanleiding van het verschijnen van de Vuistregels en een inspiratiedocument 

Natuurinclusief bouwen, adviseert de adviescommissie het volgende: 

• Duidelijke doelen te stellen m.b.t. soorten, aantallen voorzieningen en tijdpad. De 

adviescommissie is bereid om hierover mee te denken; 

• Scherper te formuleren wat de rol van de gemeente is; 

• Een kansenkaart te maken (ook voor stenige gebieden!) met daarop de 

aandachtssoorten en gebieden waar ontwikkelingen gaan plaatsvinden; 

• Voeg enkele geslaagde Rotterdamse projecten toe aan het inspiratiedocument 

• Breid de beschikbare natuurdata uit; 

 

Overtollige dieren 

Niet alle gehouden dieren op kinderboerderijen of hertenkampen kunnen blijven. Ook 

gevangen boerenganzen moeten worden ondergebracht. Daarom adviseert de commissie om 

alleen dieren aan een betrouwbare, bekende partij over te dragen, waarmee helder en 

transparant schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt worden omtrent het verdere traject van 

het dier. We adviseren de gemeente om de alternatieven voor de huidige omgang met 

overtollige dieren te onderzoeken. Dit betreft dan voornamelijk de opvang van boerenganzen 

bij een groothandel en het afstoten van kinderboerderijdieren naar de handel. 

 

Actualiseren dierenwelzijnsbeleid 

Geadviseerd wordt om het dierenwelzijnsbeleid te actualiseren en de commissie spreekt haar 

bereidheid uit om hieraan bij te dragen.  


