Statenmededeling
Onderwerp

Motie verwilderde katten

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Uitvoering van motie M16 bij Statenvoorstel 59/15, betreffende de intrekking
van de aanwijzing voor afschot van verwilderde katten.

Datum

8 december 2015
Documentnummer

GS: 3890226

Aanleiding
Via deze Statenmededeling informeren wij u over de wijze waarop wij de door
uw Staten aangenomen motie M16 bij Statenvoorstel 59/15 uitvoeren.
Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn op grond van artikel 67 van de Flora- en faunawet
(hierna: Ffw) bevoegd personen of categorieën van personen aan te wijzen om
de stand van verwilderde katten te beperken. Gedeputeerde Staten zijn ook
bevoegd deze aanwijzing in te trekken.
Kernboodschap

Geen afschot van verwilderde katten in Noord-Brabant
De provinciale aanwijzing voor jachtaktehouders om de stand van verwilderde
katten met gebruikmaking van het geweer, wordt ingetrokken. Het
aanwijzingsbesluit wordt in deze zin aangepast. Hiermee is het verboden om
verwilderde katten met het geweer te doden.
Consequenties
Met de intrekking van de provinciale aanwijzing voor verwilderde katten is
uitvoering gegeven aan de genoemde motie.
De consequenties van de intrekking van aanwijzing voor verwilderde katten zijn
op dit moment niet in te schatten. De consequenties van het al dan niet
aanwijzen van jachtaktehouders ter beperking van de stand van de
verwilderde katten zal, mede in relatie tot de nieuwe Wet natuurbescherming,
worden betrokken bij de evaluatie van de Beleidsnota Flora- en faunawet
(‘Gewogen belangen) en de herziening van deze beleidsnota in 2016.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.

PS: 3899706

Communicatie
Het besluit tot wijziging van de provinciale aanwijzing wordt gepubliceerd in
het Provinciaal Blad. Een afschrift van het besluit zal worden gezonden aan de
Faunabeheereenheid Noord-Brabant, die voor ons het loket voor faunazaken
vervult, met het verzoek het besluit onder de aandacht te brengen van de
Wildbeheereenheden en andere aangesloten deelnemers.
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Vervolg
Bij de evaluatie van de Beleidsnota Flora- en faunawet (‘Gewogen belangen)
en herziening van de beleidsnota zal het onderwerp verwilderde katten
betrokken worden. Wij zullen uw Staten informeren over de uitkomst van deze
evaluatie.
Bijlage
Wijzigingsbesluit Provinciale aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: Erik van Herk, HvHerk@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu, Programma Natuur
Opdrachtnemer: Sylvia Kardon, SKardon@brabant.nl,
Cluster Natuur, Water en Milieu, Programma Natuur
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