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Onderwerp
Vangen verwilderde en zwerfkatten door jagers

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
In Zuid-Holland is het niet toegestaan om verwilderde of zwerfkatten te doden.
De Partij voor de Dieren heeft meldingen gekregen van getuigen, die gezien hebben
dat verwilderde, zwerfkatten of mogelijk huiskatten door jagers worden gevangen met
vangkooien in de Krimpenerwaard.
1.

Is het juist dat jagers in Zuid-Holland katten vangen met vangkooien of op andere
wijze verwilderde, zwerf- of huiskatten vangen?
Antwoord
Iedereen mag in principe een verwilderde kat vangen, het is immers geen beschermd
dier. Hierbij mag binnen de bebouwde kom op grond van de Wet natuurbescherming
een vangkooi worden gebruikt. Beschermings- en opvangorganisaties maken daar
bijvoorbeeld gebruik van. Voor het gebruik van vangkooien buiten de bebouwde kom
is door de provincie aanvullende toestemming verleend.

2.

Zo ja kunt u aangeven wat er met deze katten gebeurt? Indien de katten worden
gedood, op welke wijze worden deze dieren gedood?
Antwoord
Een deel van deze katten wordt bij de rechtmatige eigenaar teruggebracht, een deel
wordt gesteriliseerd of gecastreerd en weer losgelaten op de vanglocatie of
ondergebracht op een opvanglocatie, zoals een boerderij of manege. Verwilderde
katten die ernstig ziek zijn en niet meer behandeld kunnen worden, worden door een
dierenarts gedood. Doden met het geweer is niet toegestaan.

3.

Bent u bereid in overleg te treden met de Faunabeheereenheid om het vangen van
verwilderde en zwerfkatten te laten uitvoeren door een deskundige organisatie?
Antwoord
De huidige ontheffing voor het terugplaatsen van gevangen en geneutraliseerde
katten wordt gebruikt door een professionele zwerfkattenorganisatie. Dit gebeurt
zelfstandig, zonder tussenkomst van de Faunabeheereenheid. Zie ook het antwoord
op vraag 1.
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4.

Komt het voor dat jagers verwilderde of zwerfkatten vangen en ter sterilisatie
aanbieden? Zo ja waar worden deze dieren naar toe gebracht en hoe vaak is dit
gebeurd?
Antwoord
Dat is ons niet bekend, maar in principe is het mogelijk dat een jager een verwilderde
kat vangt. Zie ook ons antwoord op vraag 1. Het is ons niet bekend of in een dergelijk
geval de kat ter sterilisatie bij een dierenarts of voor opvang aan een dierenasiel wordt
aangeboden. Ook is het mogelijk dat een jager voor of namens de organisatie
Zwerfkatten Nederland katten vangt.

5.

Vinden er al sterilisatieacties van verwilderde en zwerfkatten met financiële steun van
de provincie plaats en zo ja, door wie wordt dit uitgevoerd en om hoeveel katten gaat
het dan?
Antwoord
Met steun van de provincie heeft de organisatie Zwerfkatten Nederland inmiddels ca.
140 zwerfkatten en verwilderde katten gevangen en gesteriliseerd of gecastreerd.

6.

Bent u met ons van mening dat de sterilisatieacties van verwilderde en zwerfkatten
door deskundigen moet worden uitgevoerd en goed gecoördineerd moet worden en
niet door jagers moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De acties waarbij katten worden gevangen, gesteriliseerd en (terug)geplaatst worden
op dit moment gecoördineerd uitgevoerd door de stichting Zwerfkatten Nederland.
Hierbij kunnen uiteraard ook jagers betrokken zijn vanwege hun deskundigheid op het
gebied van het vangen van dieren. Het steriliseren van katten dient overigens altijd
door een dierenarts te worden uitgevoerd.
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