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Datum 	28 oktober 2016 
Behandeld door Sanne Alberts, s.alberts@amsterdam.nl, o6  woo  1169 

Onderwerp 	Stand van zaken Stadsboerderij El Rief oktober 2016 

Geachte leden van de raadscommissie, 

In de vergadering van de raadscommissie Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn van 
7 september 2016 werd door het raadslid Van Lammeren (PvdD) gevraagd naar de stand van 
zaken met betrekking tot het optreden tegen stadsboerderij El Rief aan de Osdorperweg. ik heb u 
toegezegd navraag te doen bij de bestuurscommissie Nieuw-West en de raadscommissie 
schriftelijk hierover te informeren. Deze brief voorziet in deze toezegging. 

Voorgeschiedenis 

Op 2 februari 2015 stuurden de burgemeester en ik een brief aan de gemeenteraad over de 
misstanden ten aanzien van het dierenwelzijn op de stadsboerderij. De misstanden werden voor 
het eerst eind 2014 vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De 
bestuurscommissie van Nieuw-West is vervolgens in 2015 een bemiddelingstraject gestart met de 
ondernemer. Deze is eind 2015 beëindigd omdat afspraken niet werden nagekomen. De NVWA 
heeft op januari 2016 de laatste dieren van El Rief in beslag genomen. Ook ten aanzien van de 
aanwezige bouwwerken en activiteiten die plaatsvonden, werden overtredingen vastgesteld door 
de bestuurscommissie Nieuw-West. Zo werd er een bijgebouw aangetroffen dat als slagerij werd 
geëxploiteerd welke op basis van het bestemmingsplan en/of verleende omgevingsvergunning 
niet is toegestaan. 

In de brief van 10 juni 2016 aan de raadscommissie WB werd ingegaan op de 
handhavingsprocedure die door de bestuurscommissie was ingezet. De huidige stand van zaken is: 

• Bebouwing: De bestuurscommissie Nieuw-West treedt handhavend op basis van in strijd 
met het bestemmingsplan c.q. verleende omgevingsvergunningen. De ondernemer is 
aangeschreven op de aanwezigheid van illegale bouwwerken. Op 23 augustus 2016 
hebben medewerkers van team Handhaving van de bestuurscommissie Nieuw-West 
wederom een bezoek gebracht op de boerderij en is geconstateerd dat er geen sprake 
meer is van illegale bebouwing. 

• Slagerij: In een van de illegale bijgebouwen werd een illegale slagerij geëxploiteerd. Bij de 
controle op 23 augustus 2016 door medewerkers van team Handhaving van de 
bestuurscommissie Nieuw-West is geconstateerd dat hiervan geen sprake meer is. 

• Illegale feesten: De bestuurscommissie Nieuw-West handhaaft op de Algemene 
Plaatselijke Verordening. Er zouden feesten gehouden zijn zonder vergunning. Na een 
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aanschrijving van de bestuurscommissie Nieuw-West zijn er geen overtredingen op dit 

punt geconstateerd. 

• Opheffen dierenleed: Het dierenwelzijn van beroepsmatig gehouden dieren wordt 

gecontroleerd door de NVWA. De NVWA heeft in januari 2016 de laatste dieren van El Rief 

in beslag genomen. In augustus dit jaar zagen de medewerkers van team Handhaving 

geen vee meer op de boerderij. 

• Huurbetaling: De gemeente is verhuurder van de boerderij met omliggende grond. Er lijkt 

recentelijk een nieuwe huurachterstand te zijn ontstaan. Dit wordt momenteel 

onderzocht. Ook wordt bekeken of de huurachterstand uit het verleden algeheel is 

voldaan. 

Het Dagelijks Bestuur van Bestuurscommissie Nieuw-West heeft de afgelopen jaren getracht 

afspraken met de heer Zaki te maken over correcte nakoming van de overeengekomen 

bestemming; de ontwikkeling van stadslandbouw. Op dit moment is hiervan echter nog steeds 

geen sprake. Het DB van Nieuw-West heeft echter nog altijd de wens dat er stadslandbouw op 

deze locatie wordt gerealiseerd. Het DB beraadt zich dan ook over de huidige onwenselijke 

situatie. Sedert de NVWA alle dieren bij El Rief heeft weggehaald, is er nu in ieder geval geen 

sprake meer van misstanden op het gebied van dierenwelzijn. 

Afsluitend kan worden geconcludeerd dat er momenteel geen sprake is van misstanden ten 

aanzien van dierenwelzijn. Ik vertrouw erop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

_ 

Laurens Ivens 

Wethouder Dierenwelzijn 
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