Aanbiedingsbrief

Den Haag, 30 april 2015

Ons kenmerk: RDA.2015.67
Onderwerp:

Evaluatie RDA 2008-2014

Excellentie,

Hierbij bieden wij u de evaluatie van de Raad voor dierenaangelegenheden (RDA) aan: “Bewezen
deskundigheid, noodzakelijke zichtbaarheid”. De regelgeving schrijft voor dat de RDA iedere zes jaar
zijn taakvervulling aan een onderzoek onderwerpt en hierover aan u rapporteert.
In 2008 heeft AEF deze evaluatie uitgevoerd. Op basis van deze evaluatie heeft de RDA een
structurele hervorming ondergaan. Om deze hervorming en de huidige werkwijze zo efficiënt mogelijk
te laten evalueren hebben we in december 2014 de opdracht voor deze evaluatie verstrekt aan AEF.
Ten behoeve van de huidige evaluatie zijn een groot aantal leden, betrokkenen van uw departement
en andere stakeholders geïnterviewd. Daarnaast heeft AEF bureauonderzoek gedaan.
We verwijzen graag naar het rapport voor de volledige resultaten. Wij lezen uit de resultaten dat de
omvorming van de RDA in 2008 succesvol is verlopen. Ook verheugen wij ons dat de RDA
gewaardeerd wordt om zijn kennis en voorziet in een behoefte, mede door de brede samenstelling van
de Raad. Verbetermogelijkheden zijn er natuurlijk ook, die hebben betrekking op met name
zichtbaarheid van de RDA en zijn producten en de noodzakelijke borging van de onafhankelijke
positie. Verder komen de onderzoekers tot de conclusie dat de RDA nog beter benut kan worden.
AEF heeft een viertal aanbevelingen gedaan:
De RDA dient zijn reglementaire structuur op orde te brengen.
Het ministerie van EZ dient een visie te ontwikkelen op de inzet van de RDA, deze te
vertalen in de praktijk en de onafhankelijke positie te borgen.
De RDA dient meer budgetruimte te nemen en te krijgen.
De RDA dient een coherent communicatiebeleid te ontwikkelen.
De evaluatie is binnen de RDA besproken. De RDA wil graag de volgende zaken benadrukken:
Een aantal aanbevelingen uit het rapport zijn door de Raad zelf ook vastgesteld en
aangepakt in 2014. Ter illustratie van een betere zichtbaarheid en communicatie
verwijzen we graag naar de nieuwe opzet van het jaarverslag dat u in november
persoonlijk in ontvangst heeft genomen en de nieuwe publieksversies van de zienswijzen.
We willen onze activiteiten verbreden en de resultaten verder verspreiden.

-

Eind vorig jaar zijn diverse initiatieven voor nieuwe zienswijzen ontplooid, ter versterking
van de benutting van de RDA.
De omvang van de bezetting van het ondersteunend bureau is een punt van aandacht
om de RDA goed te kunnen benutten.

Gezien de evaluatie, de aanbevelingen die hierin genoemd staan en de bespreking hiervan in de
afgelopen Raadsvergadering van 15 april jl. zullen wij de volgende zaken oppakken:
-

-

De RDA zal een vastgesteld huishoudelijk reglement opleveren en eventueel
aanbevelingen doen voor aanpassingen in de juridische basis.
De aandacht voor de samenstelling van de RDA wordt geïntensiveerd. Het grote
gedwongen verloop wordt opgevangen door een geleidelijk afscheid van leden vanaf 2014.
Het is echter onvermijdelijk dat er een piek in wisselingen zal ontstaan.
Om invulling te geven aan het lange termijn communicatiebeleid wordt een
communicatieplan opgesteld.

Daarnaast gaat de RDA graag in gesprek met het departement om een meer gestructureerde inzet
van de RDA te bewerkstelligen en om de onafhankelijke positie sterker binnen het departement te
borgen zodat hij minder afhankelijk is van persoonlijke contacten.
We vernemen graag uw beeld bij de evaluatie en de genoemde vervolgacties vanuit de RDA. De
resultaten van de evaluatie en de beoogde vervolgstappen willen we graag met u delen in een
persoonlijk gesprek.
Als laatste willen we u bedanken voor het vertrouwen in de RDA. De RDA en zijn ondersteunend
bureau zijn enthousiast om met u ‘dierenaangelegenheden’ in de meest brede zin te faciliteren.
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