Van: Info Eindhoven [mailto:Info.Eindhoven@dierenbescherming.nl]
Verzonden: maandag 18 mei 2015 16:58
Onderwerp: Zwerfkattenafschot - mail aan Commissie voor Ecologie en Ruimte (ER) en aan
Statenleden

Geachte heer, mevrouw,
Elk jaar worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten afgeschoten door jagers. Daarbij gaat het niet
alleen om zwerfkatten, ook huiskatten zijn hun leven niet zeker.
Wij vinden dat de jacht op katten moet stoppen.
Het aantal zwerfkatten in Nederland groeit. Een groot probleem, want het levert volle asielen,
ziekten en overlast voor de omgeving op. Daarnaast schiet het welzijn van zwerfkatten vaak tekort
door ziekte en verwondingen en gebrek aan voedsel. Om het zwerfkattenprobleem aan te pakken,
stelt een aantal Nederlandse provincies zich op het standpunt dat het geoorloofd is om zwerfkatten
dood te schieten.
In 2013 voerde de Dierenbescherming actie tegen het afschieten van zwerfkatten. Met de campagne
‘Zeg NEE tegen het afschieten van zwerfkatten’ haalde de Dierenbescherming twee jaar geleden
meer dan 137.000 handtekeningen op. Hierna nam de Tweede Kamer een motie aan van de Partij
voor de Dieren om dit afschieten te verbieden. De staatssecretaris heeft gezegd dat het voorlopig
aan de provincies is om afschot wel of niet toe te staan en dat ze er opnieuw naar zal kijken bij de
nieuwe Wet Natuurbescherming, die er nog niet is.
Flevoland besloot tot een verbod, in een aantal provincies was dit al het geval en nu verbiedt ook
Zuid-Holland afschot. De provincies Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel en Friesland blijven achter. De
Dierenbescherming hoopt dat ook de provincie Noord-Brabant afschot van zwerfkatten snel
verbiedt.
Als afschot niet meer mag, wat zijn dan de alternatieven?
Wij zetten ons als Dierenbescherming in om het zwerfkattenprobleem op diervriendelijke,
preventieve wijze beheersbaar te maken, door de instroom van nieuwe dieren tegen te gaan. De
juiste aanpak, zo blijkt nu uit een inventarisatieonderzoek van Wageningen University (in opdracht
van Stray Animal Foundation Platform).
Het onderzoek toont aan dat de aanpak van problemen met zwerfkatten zich vooral moet richten op
het tegengaan van nieuwe instroom. De belangrijkste aanbevelingen zijn preventieve bestrijding,
waarmee wordt voorkomen dat de populatie groeit. Voorlichting over castratie, chippen/registeren
en verantwoord huisdierbezit remmen de instroom nog verder. Mocht u interesse hebben, het hele
onderzoeksrapport is hier te lezen: http://edepot.wur.nl/341416.
Trap, Neuter & Return (TNR)
Voor bestaande populaties zwerfkatten kan de TNR-methode (Trap-vangen, Neuter-castreren en
weer Return-terugzetten) worden ingezet. Deze diervriendelijke methode kan, vooral in gebieden
waar zwerfkatten goed gevangen kunnen worden en geen bedreiging vormen voor andere dieren,
het zwerfkattenprobleem op de langere duur substantieel verminderen.
Wij werken samen met gemeenten in de regio Zuidoost Brabant om het TNR-werk te doen. Wanneer
afschot verboden wordt, zal strakker ingezet moeten worden op de genoemde preventieve
maatregelen. Namens de Dierenbescherming wissel ik hierover graag met u van gedachten. U kunt
mij bereiken per mail: Info.Eindhoven@dierenbescherming.nl of telefonisch: 088-811 3500.
Met vriendelijke groet,
Henk Defilet
Regiomanager
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