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Voorwoord
In 2015 is de eerste Nota dierenwelzijn van Rotterdam vastgesteld. De nota beschrijft op welke wijze
en op welke plekken binnen de gemeente Rotterdam dierenwelzijn een rol speelt. Dit om overzicht te
scheppen in de diverse activiteiten die gerelateerd zijn aan dierenwelzijnsbeleid. Daarnaast is er een
aantal ambities en acties geformuleerd met als hoofddoelen het vergroten van dierenwelzijn en het
vergroten van kennis en bewustwording. Hoewel de nota geen ‘einddatum’ heeft, was de inzet erop
gericht om zoveel mogelijk acties in deze collegeperiode op te starten en uit te voeren. Het verheugt
mij u te kunnen mededelen dat dit is gelukt! In deze eindrapportage wordt hiervan verslag gedaan. Ik
zie deze rapportage zeker niet als eindpunt van het dierenwelzijnsbeleid maar eerder als een
tussenstand.
Ik ben blij met de toegenomen samenwerking met en tussen verschillende maatschappelijke partners
en ik spreek de verwachting uit dat deze samenwerking de komende jaren nog verder gestalte krijgt.

Met diervriendelijke groet,
Joost Eerdmans
Wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
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1

Inzet en resultaten dierenwelzijnsbeleid
Na een kleine drie jaar kunnen we stellen dat de aandacht voor en gemeentelijke inzet op het
beleidsterrein dierenwelzijn is toegenomen. Het effect van een maatregel is niet altijd direct
zichtbaar, zeker niet wanneer het gaat om bewustwording of gedragsverandering. Dit zijn langdurige
en complexe processen. Wel kunnen we stellen dat er in deze collegeperiode diverse acties zijn
ondernomen die direct of indirect invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast is het belangrijk te
constateren dat dierenwelzijn steeds meer een ‘normaal’ onderdeel wordt van (beleids)keuzes: het
zogenaamde dierinclusief werken. Die ontwikkeling is ingezet. Dat is ook terug te lezen in de twee
jaarverslagen dierenwelzijn die zijn gemaakt (van de jaren 2015-2016 en 2016-2017).
In dit hoofdstuk leest u op hoofdlijnen welke ontwikkelingen zijn ingezet per diergroep, zoals
benoemd in de nota. In de eerder genoemde jaarverslagen is meer gedetailleerde informatie
opgenomen.

1.1

Gezelschapsdieren
Er zijn veel huisdieren in Rotterdam en het welzijn van
deze groep dieren is geregeld in de Wet dieren.
Handhaving op dierenwelzijn is geen bevoegdheid van
de gemeente. Dat neemt niet weg dat er een aantal
acties is gestart of uitgevoerd ten behoeve van deze
groep dieren:
 Wellicht is de meest in het oog springende actie
“Chip uw kat” (i.s.m. de Dierenbescherming),
waarbij katteneigenaren hun kat in de maand
november gratis konden laten chippen en
registreren. Deze actie is twee keer uitgevoerd en
heeft geleid tot ruim 1800 gechipte katten;
 Het hondenbeleid is geëvalueerd en geactualiseerd;
 In 2016 is er een proef geweest met het tegen gereduceerd tarief aanbieden van een
puppycursus via de Rotterdampas. Eén hondenschool was bereid mee te doen. Deze proef heeft
in 2017 geen vervolg gekregen;
Het is mogelijk geworden om diergeneeskundige kosten voor de verzorging van een huisdier
deels te bekostigen via het AOW-tegoed;
 Tot slot is er in 2016 en 2017 veel aandacht geweest voor bijtincidenten met honden. Dat heeft
landelijk geleid tot een zienswijze van de Raad voor Dieraangelegenheden, waarvoor Rotterdam
input heeft gegeven. De gemeente Rotterdam heeft eind 2017 ook zelf een plan van aanpak voor
agressieve honden opgesteld. Daarin staat een aantal concrete maatregelen benoemd, waarvan
er één (het meldpunt) reeds opgestart is. Dit heeft in ruim twee maanden geleid tot 44 meldingen
die nu nader onderzocht worden. Zes muilkorfgeboden zijn in voorbereiding.
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1.2

Stadsnatuur en dieren in het wild
Een goed beheerde stadsnatuur met voldoende diversiteit is van belang voor flora en fauna, maar
ook voor de inwoners van Rotterdam. Er is de afgelopen jaren op verschillende manieren gewerkt
aan de ecologische kwaliteit van de stad. Na vaststelling van de Natuurkaart is er een
uitvoeringsstrategie opgesteld. Tegelijkertijd is er een beheeraanpak voor het openbaar groen
opgesteld met daarin verschillende beplantingstypologieën.
Concrete maatregelen tussen 2015 en 2017:
 Op meer plekken in de stad wordt een extensief maaibeheer gevoerd, wat leidt tot meer
bloemrijke wegbermen. Dit is goed voor insecten en de dieren die deze insecten eten;
 Op gebiedsniveau is er gewerkt aan vergroening van stenige plekken in de stad en is de aanleg
van geveltuintjes gestimuleerd. Daartoe is ook een website en een folder gemaakt
(https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/);
 Pilot mozaïekmaaien op Zuid, ter bevordering van insectenfauna door kleinschalige afwisseling
in groeistadia van vegetatie;
 XXL bijenberm Gk van Hogendorpweg, met hierop mozaïekmaaien;
 Realisatie van verbindingen voor fauna onder en over de A16;
 Aandacht voor invasieve exoten, met name voor planten als Japanse Duizendknoop en
Reuzenberenklauw. Onder andere de ontwikkeling van een app om verspreiding in kaart te
brengen;
 Meer ruimte voor kruidenvegetatie in nieuwbouwwijken (zoals Westerdijkpark 16-hoven);
 Aandacht voor natuur bij beoordeling omgevingsvergunningen (vooral sinds 1-1-2017);
 Toename in aandacht voor beschermde (en overige) natuur in Rotterdam; daardoor toename in
de hoeveelheid onderzoek naar aanwezige natuurwaarden, met name bij ruimtelijke
ontwikkelingen;
 Meer en tijdiger betrekken van de stadsecologen van Stadsontwikkeling bij diverse projecten;
 De gedragscode bestendig groenbeheer is geïmplementeerd in alle onderhoudscontracten en
betrokken medewerkers hebben bijscholing ontvangen. De natuurkalender speelt een belangrijke
rol bij het plannen van werkzaamheden zoals snoeien en dunnen (het zogenaamde
stoplichtmodel). De eerste evaluatie geeft voldoende aanknopingspunten voor verbetering waar
nodig;
 Met betrekking tot het onderwerp natuurinclusief bouwen heeft de adviescommissie dierenwelzijn
en stadsnatuur in 2017 het college geadviseerd om natuurinclusief bouwen te stimuleren. Het
onderwerp heeft momenteel de actieve aandacht van Stadsontwikkeling.
Met bovenstaande acties is een positieve lijn ingezet. Het doorzetten van deze positieve lijn is van
belang voor de (ecologische) kwaliteit van de stadsnatuur, ook in de toekomst.

1.3

Overlastgevende dieren
Dieren kunnen overlast veroorzaken, maar we willen ervoor waken een dier bij voorbaat
overlastgevend te noemen. Dat past niet bij de opvatting dat dieren intrinsieke waarde bezitten.
Daarnaast horen dieren bij de stadsnatuur. Bij overlast vindt de gemeente Rotterdam het van belang
om de aard en ernst van de overlast zorgvuldig te onderzoeken en belangen van mens én dier mee
wegen bij het bepalen van een aanpak.
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In Rotterdam zijn er gebieden waar in meer of mindere mate overlast wordt ervaren van met name
ganzen, konijnen, duiven en meeuwen. Deze dieren vallen onder de Wet natuurbescherming en
daarmee ook de maatregelen die getroffen kunnen worden ingeval van schade en/of overlast. Bij
overlast door deze dieren is de boswachterij betrokken (onderzoek, advies, eventueel aanpak). Ook
ratten veroorzaken overlast. Deze meldingen worden behandeld door de afdeling
plaagdierbeheersing. Dat is een wettelijke taak. Inzet is in alle gevallen gericht op preventie alvorens
over te gaan tot bestrijding.
Ganzen
Het aantal ganzen in de stad neemt toe. Jaarlijks worden in de groengebieden tellingen
georganiseerd. Met name Canadese ganzen, grauwe ganzen en nijlganzen nemen in aantal toe.
Veel mensen genieten van deze watervogels, die vooral voorkomen in de waterrijke gebieden in de
stad, maar ze veroorzaken ook overlast in de vorm van vervuiling en herrie. Daarnaast kunnen
ganzen een risico vormen voor vliegverkeer. De provincie heeft als doel om de ganzenpopulatie de
komende jaren fors te reduceren en wil met de gemeente in gesprek over de vermindering van het
risico op vogelaanvaringen.
In 2015 is er een werkproces opgesteld om per situatie de overlast in kaart te brengen, waarbij
boswachters en gebiedsregisseurs (gebiedskennis) een belangrijke rol hebben. Dit werkproces is de
afgelopen drie jaar gebruikt. In een aantal gevallen met ernstige overlast, waarbij maatregelen zoals
nestbehandeling, voorlichting en schoonmaken onvoldoende resultaat hadden, zijn er ganzen levend
gevangen en elders ondergebracht. Dit betrof uitsluitend boerenganzen, die geen beschermde status
hebben. In totaal zijn er in de jaren 2016 en 2017 op acht locaties in Prins Alexander en Zuiderpark
in totaal circa 250 ganzen gevangen. Er zijn geen ganzen gedood.

Elk broedseizoen worden bijna 3000 eieren met maïsolie behandeld zodat de groei van de populatie
afgeremd wordt. Het betreft hier vooral eieren van grauwe ganzen en boerenganzen. De nijlgans
broedt doorgaans op moeilijk bereikbare plekken en ook nog eens vrijwel het hele jaar. Er is nog
geen goede oplossing voor de toenemende overlast door nijlganzen, aangezien het uitgangspunt
van het huidige beleid is dat ganzen niet gedood worden. Afvangen en onderbrengen bij de ‘handel’
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van nijlganzen is geen optie omdat er geen vraag is naar levende nijlganzen, dit in tegenstelling tot
boerenganzen.
Konijnen
Op een aantal plekken in de stad hebben konijnen een dermate grote schade veroorzaakt dat er
ingegrepen is. Soms met fysieke aanpassingen (Dakpark, Park 43, Loods 24) maar ook met vangen
(begraafplaats Oud Crooswijk). Een deel van de gevangen konijnen kon (met ontheffing) uitgezet
worden in een duingebied van Natuurmonumenten. Ten tijde van een uitbraak van myxomatose 1 zijn
er konijnen op de begraafplaats gedood, evenals na ernstige klachten van nabestaanden over
opgegraven botsegmenten. Hiervoor beschikt de gemeente over een ontheffing, die ingezet mag
worden op drie begraafplaatsen (Oud Crooswijk, Hofwijk, Zuiderbegraafplaats). Actieve bestrijding
vindt alleen plaats bij ernstige overlast. Nu de populatie op de begraafplaats Oud Crooswijk weer
klein en stabiel is, zijn de klachten en de aan de graven toegebrachte schade afgenomen. De
populatie zal echter wel klein moeten worden gehouden om te voorkomen dat er wederom veel
schade en overlast ontstaat.
Duiven
In het centrum van Rotterdam zijn twee duiventillen geplaatst en deze functioneren naar
verwachting: er komen veel duiven eten en overnachten. Er worden eieren verwisseld voor
kalkeieren zodat er minder duiven geboren worden. Daarnaast is er flink ingezet op communicatie
over niet-voeren en is er een voederverbod ingesteld in het gebied rondom de Lijnbaan. De overlast
op straat is verminderd maar nog niet verdwenen. In de pilot is nog een derde til voorzien; er is
echter nog geen dak gevonden dat aan alle technische randvoorwaarden voldoet én waarbij de
eigenaar toestemming geeft. Ook speelt monumentenzorg een rol bij het vinden van een geschikt
dak.
Ratten
Om beter in te spelen op de toegenomen aandacht voor en overlast door ratten is in 2017 het
actieplan rattenoverlast opgesteld. Dit plan zet in op preventie en bestrijding, bij voorkeur volgens
een gebiedsgerichte aanpak. Meerdere gebieden zijn inmiddels actief met dit onderwerp aan de slag
gegaan. Op stedelijk niveau is er aandacht voor de processen binnen de plaagdierbeheersing, de
registratie van de meldingen en digitalisering van de betonblokken met vallen. Er is een coördinator
rattenoverlast aangesteld. Daarnaast is er communicatiemateriaal ontwikkeld waar gebieden maar
ook handhavers en woningcorporaties gebruik van kunnen maken. Tot slot is er social
marketingonderzoek gedaan naar de verschillende drijfveren van doelgroepen om voedsel op straat
achter te laten. Dit heeft interessante inzichten opgeleverd, waar de publieksvoorlichters al gebruik
van maken. In april wordt de eerste monitor van het actieplan rattenoverlast verwacht.
Overig
Wanneer verkeersveiligheid in het geding komt, worden er incidenteel kippen en muskuseenden
afgevangen en ondergebracht bij een dierenhandel.
Er komen incidenteel meldingen binnen over andere diersoorten zoals vossen en steenmarters. Hier
worden door de gemeente geen maatregelen getroffen, omdat de eventuele overlast gering en zeer
lokaal is en de dieren beschermd zijn. Er zijn over deze diersoorten wel informatieve documenten op
www.rotterdam.nl/dieren geplaatst, waar naar verwezen kan worden bij publieksreacties.
1

Een dodelijke, zeer besmettelijke konijnenziekte die veel leed veroorzaakt.
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Kraaiachtigen en meeuwen veroorzaken ook hinder maar ook hier wordt vrijwel nooit ingegrepen,
vanwege de beschermde status van de vogels. De overlast wordt meestal veroorzaakt door afval en
voedsel op straat.

1.4

Dierenmishandeling
Formeel heeft de gemeente geen bevoegdheden om te handhaven op dierenwelzijn (wettelijk kader:
de Wet dieren). De gemeente kan wel actief bijdragen aan kennisoverdracht over dierenwelzijn. Ten
behoeve van bewoners is er is er informatie geplaatst op de gemeentelijke website maar er wordt
vooral ook doorverwezen naar het LICG. Een aantal maal zijn er artikelen geplaatst en tweets
verstuurd over o.a.: dieren tijdens een hittegolf, vuurwerk, exotische huisdieren. De NME’s verzorgen
een huisdierles aan bezoekende scholen.
Een houdverbod kan inmiddels als zelfstandige straf door de rechter opgelegd worden. Dit is echter
nog geen bestuurlijke bevoegdheid van de burgemeester, waar de gemeente Rotterdam wel voor
pleit. Met betrekking tot de pilot ‘handhaving dierenmishandeling kunnen we het volgende melden:
i.v.m. de ontbrekende bevoegdheden van gemeentelijke handhavers is er vooral ingezet op
kennisoverdracht van politie/dierenbescherming richting handhavers en wijkteams. Hiervoor zijn in
2015 en 2017 kennisbijeenkomsten georganiseerd. Een werkinstructie voor handhavers met
achtergrondinformatie over dierenwelzijn en –mishandeling wordt momenteel opgesteld.

1.5

Dieren voor vermaak
Het gebruik van wilde zoogdieren bij circussen en evenementen is inmiddels verboden, het Besluit
houders van dieren is daartoe aangepast. Op stedelijk niveau blijft de discussie over de inzet van
dieren tijdens evenementen actueel. Dat blijkt uit raadsvragen over een kameel, dieren tijdens
jeugdvakantieland, roofvogelshows en gebruik van lama’s, kamelen en buffels in het kerstcircus. De
gemeente Rotterdam volgt hierin de landelijke regelgeving. Daarbij is er wel meer bewustwording
ontstaan bij de vergunningverlener en wijzen we de aanvrager van een evenement (waarbij dieren
zijn betrokken) nadrukkelijker op regelgeving m.b.t. dierenwelzijn.
Gemeentelijke kinderboerderijdieren worden niet meer gebruikt voor o.a. kerststallen of
evenementen.

1.6

Gemeentelijke bedrijfsrestaurants
De afgelopen collegeperiode is er drie maal een vegetarische dag in de grotere bedrijfsrestaurants
georganiseerd. Daarbij was er twee keer een vegetarische lunch met gasten van de wethouder. Naar
aanleiding van een evaluatie van de eerste dag en een enquête onder medewerkers van de
gemeente is ervoor gekozen om elke eerste dinsdag van de maand te benoemen tot “more than
meat Tuesday”. Hierbij staan er meer vegetarische gerechten op het menu en zijn alle vegetarische

Eindrapportage Nota dierenwelzijn

Datum

Pagina

24 januari 2017

8 van 19

keuzes duidelijk zichtbaar gemaakt. Vlees is nog wel te verkrijgen. De resultaten zijn positief, er is
draagvlak voor deze variant en over het geheel genomen ziet de cateraar dat er meer vegetarische
producten worden afgenomen. Om deze actie onder de aandacht te brengen zijn er banners en
menukaartjes ontwikkeld. In 2016 is er een kookboekje met vegetarische recepten voor en door
collega’s samengesteld.
In 2017 is vanuit het dierenwelzijnsbeleid bijgedragen aan de World Food Day in Rotterdam, waar
aandacht was voor diervriendelijker boeren (Beter Leven Keurmerk) en alternatieven voor het eten
van vlees. Daarbij was er overlap met het thema ‘gezondheid’. Kinderen konden een smoothie
maken op de ‘saptrapper’ en snackgroenten afwegen.

1.7

Vuurwerk
Het is de bevoegdheid van de gebiedscommissies om vuurwerkvrijezones aan te wijzen. Acht
gebieden hebben rondom kinderboerderijen, asielen of maneges een vuurwerkvrijezone
aangewezen. Zie bijlage 1.

1.8

Rampenplan
De gemeente beschikt over een draaiboek opvang en registreren van dieren, als onderdeel van het
Handboek Bevolkingszorg. Dit draaiboek wordt momenteel herschreven. In november 2017 heeft
een kennisbijeenkomst plaatsgevonden met alle partijen die een rol hebben in het proces van
crisisbeheersing en evacuatie van (huis)dieren (Dierenambulance, Dierenbescherming,
kinderboerderijen, VRR, politie, ministerie EZ). De bijeenkomst had als doel kennisdeling,
duidelijkheid verkrijgen over de rolverdeling en kennisbehoeften in kaart te brengen. Ook is er
nagedacht over de wenselijkheid/mogelijkheid van een oefening. Besluitvorming hierover volgt na de
volgende bijeenkomst.
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De eerste bijeenkomst is door alle betrokkenen als zeer zinvol ervaren. Er komt in februari 2018 een
vervolgsessie. Uiteraard zal ook het nieuwe draaiboek gedeeld en besproken worden.
Enkele belangrijke punten hierbij zijn de volgende:






Zelfredzaamheid is het uitgangspunt. De burger is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
zijn/haar (huis)dier. Als deze niet in staat is om zijn dier ergens onder te brengen, dan zorgen wij
samen voor opvang. Bij dit punt kunnen wij kijken of het nodig/mogelijk is om hier al preventief
over te communiceren;
Piketmedewerkers Noodopvang en Verzorging hebben de regie op het proces. Uiteraard in
samenspraak met de partijen die dieren vervoeren, opvangen en registreren. Piketmedewerkers
dienen in eerste instantie als schakel tussen de ‘externe’ partijen en de getroffen burgers;
De wijze van registratie bij scheiding van mens en dier is één van de belangrijkste
aandachtspunten. Vooral op het moment dat meerdere organisaties gaan vervoeren naar een
opvanglocatie is het zaak dat er een uniforme wijze van registreren komt.

Een eventuele oefening met ketenpartners zal plaatsvinden nadat het nieuwe draaiboek gereed is en
er goede afspraken zijn gemaakt over de crisisopvang van dieren. Dit zal dan ook in een later
stadium gebeuren. In eerste instantie wordt gedacht aan een zogenaamde table top oefening en/of
een oefening op een kinderboerderij.

1.9

Overig
Informeren
Er is een website aangemaakt waar relevante informatie met betrekking tot dierenwelzijn geplaatst
kan worden (www.rotterdam.nl/dieren). Bij communicatie via social media, kranten of flyers wordt ook
verwezen naar deze website. Momenteel wordt de website herzien. Naast deze algemene pagina
over dieren zijn er pagina’s over de duiventil, ratten(overlast) en honden. Deze zijn de afgelopen
jaren verbeterd en aangevuld.
Lobby
In 2015 is er een lobby gevoerd bij de staatssecretaris met als doel een verbod op het gebruik van
circusdieren. Het verbod op gebruik van wilde zoogdieren bij evenementen is inmiddels van kracht.
Daarnaast is er door wethouder Eerdmans, namens collega wethouders dierenwelzijn, een brief
geschreven om het opstellen van de positieflijst voor reptielen en vogels te bespoedigen. Dat heeft
nog niet tot resultaat geleid. Op dit moment wordt er een brief voorbereid over de maatregelen die
we gaan invoeren tegen de overlast van agressieve honden.
Kennistafels
Er zijn vijf kennistafels georganiseerd met gevarieerde programma’s. De eerste twee edities kenden
een algemeen karakter met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners en
betrokken medewerkers. Daarnaast waren er drie kennistafels met de volgende onderwerpen: dieren
bij rampen en evacuaties, meldpunt agressieve honden, dierenmishandeling.
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De gemeente Rotterdam heeft op haar beurt kennis opgedaan bij congressen en bijeenkomsten over
dierenwelzijn en gerelateerde onderwerpen.

Dierencoalitie
De gemeente Rotterdam was aanwezig op de themabijeenkomst gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid
van de Dierencoalitie en heeft daar een presentatie verzorgd.
G4
Op ambtelijk niveau is er een overleg over dierenwelzijn opgestart, waarbij kennis en ervaring over
diverse onderwerpen uitgewisseld worden. Ook contacten met andere gemeenten over dit dossier
zijn toegenomen. 600
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2

Financiën
Reguliere inzet

Maatregel

Begroting 2017
(bedragen x1000)

Diergaarde Blijdorp t.b.v. educatieve activiteiten
Wettelijke taak dierenopvang (incl. meldkamer en
dierenambulance)
Vogelklas Karel Schot t.b.v. opvang vogels en educatieve
activiteiten.
Adviescommissie dierenwelzijn en stadsnatuur
Kinderboerderijen en NME (CNME’s; educatieve tuinen) 1
Hertenkampen, volières en beheer runderen2
Plaagdierbestrijding
Totaal

816
900
137
8
5.278
400
755
8834

1 apparaat en programmalasten, excl. aan NME gerelateerde subsidies
2 alle kosten m.b.t. de verzorging van dieren in hertenkampen en runderkuddes en onderhoud aan dierenverblijven

Extra uitgaven
Extra uitgaven in het kader van dierenwelzijn zijn bekostigd uit de lopende begroting van
Stadsbeheer. Het gaat daarbij om een bedrag van 195.000 euro. Daarvan zijn onder andere
bekostigd: de chip je katactie, kennistafels, subsidie Stichting Zwerfkatten Rijnmond (2016 en 2017),
extra communicatie-inzet door het actieplan rattenoverlast, kosten vangen en verplaatsen van
ganzen en kippen, attentieborden ‘niet-voeren’, bijdrage aan World Food Day en een social
marketingonderzoek naar voedsel op straat. In het kader van Citylab010 is er tot slot een subsidie
verstrekt ter hoogte van 54.500 euro aan Creatief Beheer voor een experimenteel project genaamd
het Rattenparadijs.
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3

Overzicht per ambitie en actie

Ambitie

Actie

Stand van zaken

1. Vergroten van ecologische waarde

1a. Het opstellen van een

1a. gerealiseerd

in de stad.

uitvoeringsstrategie voor de natuurkaart

1b. gerealiseerd

Rotterdam voor 1 januari 2015.

1c. in uitvoering

1b. Beheervisie openbaar groen

1d. opgestart

1c. Bloemrijke bermen

1e. in uitvoering. Gebiedsgericht

1d. Natuur inclusief ontwerpen/bouwen

en informatie via de website en

1e. Stimuleren geveltuintjes.

een folder

1f. Braakliggende gronden inzaaien

(https://www.rotterdam.nl/wonen-

met insectvriendelijke zaadmengels

leven/geveltuinen/)

Stadsnatuur en dieren in het wild

1f. op kleine schaal
2. Inhoud geven aan de zorgplicht in

2. Van toepassing verklaren van een

De gedragscode is in werking

de geest van de Flora- en Faunawet

(reeds) goedgekeurde gedragscode

getreden en is geëvalueerd.

bij het beheer van de openbare

voor bestendig beheer voor 1 augustus

Verbeteringen worden waar

ruimte.

2018.

nodig aangebracht.

4. Stimuleren voorlichting door

Hier is nog geen invulling aan

branche, uit te werken in

gegeven.

Gezelschapsdieren
4. Bewustwording en kennis burgers
over het houden van (on)geschikte
(exotische) dieren.
5. Duidelijkheid over welke dieren te
houden zijn als huisdier.

communicatieplan.
5. Voeren van een lobby zodat

Er is een brief gestuurd aan de

landelijke lijsten versneld ingevoerd

staatssecretaris, mede namens

worden en het maken van de

collega-wethouders. Een brief

positieflijst voor vogels en reptielen

door gemeente Amsterdam is

wordt bespoedigd.

ondertekend. Op ambtelijk
niveau zijn er ook contacten met
EZ gelegd. Dit heeft nog niet
geleid tot een invoering van een
positieflijst voor vogels en
reptielen.

6. Het terugdringen van het aantal
zwerfdieren en dieren waarvan
afstand wordt gedaan.
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6a. Stimuleren van chippen katten

6a. er zijn twee goedlopende

(voorlichting en financiële prikkel,

chipacties georganiseerd i.s.m.

bijvoorbeeld chip & check actie op

de dierenbescherming. In totaal

dierendag).

zijn er 1800 katten gechipt.

6b. Stimuleren correcte registratie

6b. zie 6 a

gechipte dieren na verhuizing.

6c. Medewerkers van de

6c. Inwoners en cliënten

Vraagwijzer kunnen nu

schuldhulpverlening wijzen op de

doorverwijzen en informeren

Stichting Bevorderen huisdierenwelzijn.

over zorg voor huisdieren.
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7. Minimax, een dierenarts voor
mensen met een laag inkomen, onder
de aandacht brengen.

7. Gemeentelijke BOA’s die

Minimax is opgenomen in het

huisbezoeken afleggen, wijzen indien

informatieblad voor de

nodig op het bestaan van Minimax.

Vraagwijzers en in de
handreiking dierenwelzijn voor
handhavers (status: concept).

8. Verkleinen overlast door
overlastgevende honden.

8a. Alle deelgemeentelijke aanlijn- en

8a. gerealiseerd

muilkorfgeboden omzetten in geboden

8b. deze maatregel is

voor de gehele stad. Overleg met

opgenomen in het actieplan

randgemeenten.

agressieve honden. Uitvoering

8b. Eigenaar van agressieve hond

hangt samen met landelijke

stimuleren of verplichten een training te

besluitvorming over de lijst met

volgen.

hoog-risicohonden.
Extra: er is een meldpunt
ingericht waar bewoners zorgen
over agressieve honden en/of
incidenten kunnen melden.

9. Hondenbeleid

9. Evaluatie hondenbeleid

gerealiseerd

10. Meer vrijwilligerswerk op het
terrein van dieren(verzorging).

10. Koppelen van vrijwilligers aan

Niet gerealiseerd.

activiteiten op het terrein van
dierenwelzijn. In overleg met
vrijwilligerswinkel.

11. Meer ouderen in
verzorgingstehuizen krijgen de
mogelijkheid om hun huisdier mee te
nemen.

11. In gesprek met zorginstellingen.

Humanitas maakt het mogelijk
om een huisdier mee te nemen.
Bij overige instellingen is dit niet
het geval en het gesprek
hierover is in het verleden vaker
gevoerd. O.a. de financiële
situatie maakt het lastig om hier
verandering in aan te brengen.
In de gemeentelijke
gebiedsgidsen wordt verwezen
naar Stiching Opoe. Via deze
stichting kunnen senioren
zorgen voor een dier, zonder dat
ze eigenaar zijn en daarmee
volledig verantwoordelijk zijn.

Overlastgevende dieren
12. Van plaagdierbestrijding naar
plaagdierbeheersing.

12. In 2015 wordt een gemeentelijk

gerealiseerd

beleidskader en uitvoeringsstrategie
plaagdierbeheersing opgesteld.

13. Het voorkomen van onnodig
dierenleed bij de bestrijding van
overlast door dieren in de
openbare ruimte.

13a. Communicatie richting bewoners

13a. in uitvoering.

(niet voeren).

13b. in uitvoering

13b. Uitbreiding preventieve

13c. pilot is nog in uitvoering,

maatregelen.

tussenevaluatie is gerealiseerd.

13c. Evaluatie pilot duiventillen.
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14. Eenduidigheid en duidelijkheid bij
het tegengaan van overlastgevende
dieren in de buitenruimte.
Dierenmishandeling

14. Opstellen en vaststellen van een

Gerealiseerd. Evaluatie en evt.

werkproces (bijlage 2).

actualisatie in 2018/

15. Voorkomen van
dierenmishandeling en nalaten van
juiste verzorging.

15. In samenwerking met

Er is informatie geplaatst op de

Dierenbescherming en gemeentelijke

gemeentelijke website maar er

NME’s voorlichting over gevolgen van

wordt vooral ook doorverwezen

aanschaf van dieren als huisdier.

naar het LICG. Een aantal maal

Voorlichting over juiste verzorging.

zijn er artikelen geplaatst en
tweets verstuurd over o.a.:
dieren tijdens een hittegolf,
vuurwerk, exotische huisdieren.
De NME’s verzorgen een
huisdierles aan bezoekende
scholen.

16. Hardere aanpak
dierenmishandeling: inzet
houdverbod als zelfstandige straf en
vaker opleggen van deze straf.

16a. Overleg met OM.

Een houdverbod zal als

16b. Onderzoek naar mogelijkheid

zelfstandige straf door de rechter

houdverbod.

opgelegd kunnen worden. Dit is
echter nog geen bestuurlijke
bevoegdheid van de
burgemeester.

17. Dierinclusief huisbezoeken
uitvoeren en situaties die potentieel
kunnen zorgen voor mishandeling
tijdig signaleren.

17. Opzetten en uitvoeren van een pilot

Gerealiseerd. I.v.m. de

in 2015 om de samenwerking tussen

ontbrekende bevoegdheden van

dierenbescherming, politie en

gemeentelijke handhavers,

gemeentelijke BOA’s te verbeteren.

kunnen BOA’s wel signaleren
maar niet handhaven op
dierenmishandeling. Daarom is
de inzet nu vooral gericht op
kennisoverdracht van
politie/dierenbescherming
richting handhavers en
wijkteams. Krijgt vervolg in 2018
o.a. in de vorm van een
werkinstructie met
achtergrondinformatie.

Dieren voor vermaak
18. Rotterdam weert circussen en
evenementen met wilde dieren.

18. Voorkomen dat dergelijke circussen

Gerealiseerd.

plaats vinden door overleg te voeren
met circussen en bij landelijke politiek
te blijven aandringen op landelijk
verbod.

Gemeentelijke bedrijfsestaurants
19. Bewustwording eigen personeel
vergroten t.a.v. dierenwelzijn en
duurzaamheid eten.
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19. Betere aanduiding van alle

gerealiseerd

biologische producten in
bedrijfsrestaurants.
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20. Vergroten afname van biologische
en vegetarische producten.

20a. Pilot in voorjaar 2015 in twee

20a. Gerealiseerd in 2015, 2016

bedrijfsrestaurants voor vleesloze dag.

en 2017. Daarnaast elke eerste
dinsdag van de maand minder

20b. In overleg met de Rotterdamse

vlees en meer vegetarisch.

horeca nagaan hoe restaurants beter
zichtbaar kunnen maken of en hoe ze

20b. hieraan is op een andere

diervriendelijk voedsel serveren.

wijze gevolg gegeven: tijdens de
World Food Day is er een
paviljoen ingericht over het Beter
Leven keurmerk en is er tijdens
het evenement ruimschoots
voorzien in vegetarische
snacks/hapjes. De WFD heeft
7500 bezoekers ontvangen.

Vuurwerk
21. Invoeren vuurwerkvrije zones.

21. In overleg met de

Gerealiseerd.

gebiedscommissies afstemmen over de
uitbreiding van vuurwerkvrije zones en
eenduidigheid bij het aanwijzen
daarvan.
Rampenplan
22. Zorgvuldig omgaan met dieren in

22a. Afspraken maken met

22a. Dit is in gang gezet tijdens

geval van besmettelijke dierziekten

opvangcentra, kinderboerderijen,

een kennistafel, specifiek voor

en rampen.

maneges, brandweer, politie en

dit onderwerp. Het draaiboek

Dierenbescherming over wat te doen bij

opvang van dieren wordt

een ramp.

momenteel geactualiseerd.
Betrokken partners komen begin

22b. Extra training aan hulpdiensten

2018 weer bij elkaar.

over omgaan met dieren tijdens een
calamiteit. Oefening met gehele keten,

22b. uitvoering van deze actie is

op zodanige wijze dat dit geen

afhankelijk van de uitkomsten

onnodige stress bij de dieren

van de voorgaande actie.

veroorzaakt.

Waarschijnlijk zal in eerste
instantie een virtuele oefening

22c. Jaarlijks up-daten van het

georganiseerd worden.

draaiboek besmettelijke dierziekten.
22c. gerealiseerd.
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Bijlage 1: Overzicht vuurwerkvrije zones Rotterdam
Feijenoord:
 De kade aan de Feijenoord zijde ten westen van de Erasmusbrug; Holland Amerika kade, koninginnenhoofd
 De kade aan de Feijenoord zijde ten oosten van de Erasmusbrug; Wilhelminakade, Stieltjesstraat
 Het gehele Noordereiland
 Riederlaan en omgeving
 Omgeving Daniël den Hoedkliniek






Hoogvliet:
Kinderboerderij de Oedenstee;
Manege Hoogvliet;
Het Ruigenplaatbos;
Oudelandse park

Charlois:
 Het gehele Zuiderpark
Delfshaven:
 Dakpark
 Kinderboerderij De Bokkesprong
Prins Alexander:
 Manege de Prinsemolen, Prinsenland
 Kinderboederij De Blijde Wei, Ommoord
Centrum:
 Stadshuisplein
 Omgeving nationaal vuurwerk Erasmusbrug
Rozenburg:
 Het Raadhuisplein en omgeving;
 De Landtong;
 Kinderboerderij De Beestenboel;
 Entre Woonzorgcentrum Blankenburg
IJsselmonde:
 Kinderboerderij de Kooi
 Verzorgingstehuizen
Lelie Zorggroep – De Koningshof en de Oranjehof
Aafje - De Twee Bruggen
Aafje - Meerweide
Aafje - Smeetsland
Aafje - Endeldijk
Laurens - Dijkveld
Laurens –woonzorgcentrum Zomerhoek
Laurens Psychiatrisch Verpleeghuis Aesopus
Humanitas – de IJsselburgh
Humanitas IJsselmonde-De Wetering
Humanitas IJsselmonde - Jan Meertensflat
Sonneburgh Verzorgingshuis Ravenswaard
Zorginstelling Oranjehof
 Het terrein rondom het Maasstad Ziekenhuis
 AZC Rotterdam
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Bijlage 2 Documenten en websites

Relevante (beleids)documenten
-

Actieplan rattenoverlast
Plan van aanpak agressieve honden
Monitoring nota dierenwelzijn 2015-2016
Jaarverslag dierenwelzijn 2016-2017
Natuurkaart
Uitvoeringsprogramma Natuurkaart
Beheeraanpak openbaar groen
Uitvoeringskader plaagdierbeheersing
Leidraad bij de gedragscode bestendig groenbeheer

Relevante gemeentelijke websites
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stadsdieren/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/natuurkaart/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beheeraanpak-openbaar-groen/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/geveltuinen/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/duiven/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/rattenoverlast/
- https://www.rotterdam.nl/loket/plaagdierbeheersing-ongediertebestrijding/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/honden/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/kattenoverlast/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/adviescommissie-dierenwelzijn-stadsnatuur/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bijenzwerm/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grazers/
- https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/gevonden-vermiste-dieren/
- https://www.rotterdam.nl/vrije-tijd/kinderboerderijen/
- https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/nme/
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