Nieuw-Beijerland, 12 juni 2018
Betreft: verwilderde zwerfkatten

Geachte Statenleden,

Namens Stichting Zwerfkatten Nederland wil ik u graag vragen om als provincie een Brabantbreed TNRCbeleid te faciliteren. Met TNRC kunnen we Brabant diervriendelijk zwerfkattenvrij maken en de
overlastproblemen constructief oplossen.

Stichting Zwerfkatten Nederland
Stichting Zwerfkatten Nederland is dé belangenbehartiger voor alle zwerfkattenorganisaties in Nederland en
opgericht om neutralisatie (sterilisatie- en castratie-) projecten en alles wat daarmee samenhangt te coördineren,
te ondersteunen en daar waar mogelijk uit te voeren. De missie van Stichting Zwerfkatten Nederland is om
Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij te maken. We hebben hiervoor de volgende doelstelling: de verwilderde
en wilde zwerfkat komt na 2040 in Nederland niet meer voor.
Om Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij te maken wordt de samenwerking gezocht met organisaties als
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging,
Vogelbescherming, ambtenaren van ministeries en Landelijke, Provinciale en Gemeentelijke besturen. Al zijn
motieven en werkwijzen anders, onder de streep willen we allemaal hetzelfde: geen zwerfkatten in
Nederland. Ook al zal het soms moeizaam zijn om elkaar te vinden, door samen te werken genereren we
zoveel meer mogelijkheden om onze doelstelling te behalen.

TNRC
Om Nederland diervriendelijk zwerfkattenvrij te maken passen wij de TNRC-methode toe. TNRC staat voor
Trap, Neuter, Relocate of Return, Care: katten vangen, neutraliseren en terugplaatsen op een geschikte
locatie. Deze methode is diervriendelijk en effectief.
TNRC werkt omdat:
^ geneutraliseerde katten zich niet voortplanten, waardoor er geen kittens geproduceerd worden, met het
gevolg dat het aantal niet-geneutraliseerde katten op de langere termijn reduceert;
^

klachten van overlast door zwerfkatten hierdoor ook verminderen;

^ geneutraliseerde katten minder lawaai- en stankoverlast geven, doordat de secundaire verschijnselen
van vechtende katers verminderen en doordat katerurine - die als markering wordt afgezet als
onderdeel van het territoriumgedrag - niet meer sterk geurt;

^

poezen met kittens van straat gehaald worden, de kittens een thuis krijgen, terwijl de moederkat wordt
geneutraliseerd;

^ de aanblik van zieke katten zal verminderen, doordat katten door vaccinaties minder vaak ziek zijn en de
monitoring zorgt dat zieke katten veterinaire hulp krijgen;
^ een humane aanpak van zwerfkatten publieke steun geniet en vele vrijwilligers activeert die meehelpen
met TNRC-acties en/of het monitoren van geneutraliseerde kattengroepen;

Steun en commitment vanuit gemeenten
Er zijn enkele gemeenten in Nederland die bijdragen aan de populatiebeheersing middels TNRC, bovenop de
wettelijke taak van het opvangen van gedomesticeerde zwerfkatten binnen het asielcircuit. De meeste
gemeenten leveren echter geen bijdrage aan TNRC-projecten omdat dit niet binnen de wettelijke taak valt.
Verwilderde zwerfkatten kijken niet naar gemeentegrenzen en passen niet in de asielen vanwege de
gespecialiseerde aanpak en het simpelweg niet ingericht zijn op de huisvesting van verwilderde zwerfkatten.
Een complete TNRC-aanpak is hierdoor nu niet mogelijk, want zolang er zwerfkatten zijn, verspreiden ze zich
over gemeentegrenzen heen.

Provinciale coördinerende rol
Vanuit de Volksgezondheid is het belangrijk om het aantal verwilderde zwerfkatten te reduceren (zie het
RDA-rapport 'Vat op de zwerfkat'1). Om TNRC met maximaal effect te kunnen uitvoeren, dienen gebieden
systematisch en zo compleet mogelijk zwerfkattenvrij te worden gemaakt, waarbij nulmetingen en jaarlijkse
tellingen het effect aangeven.
Juist vanwege dit systematische en gemeentegrensoverschrijdende criterium van een succesvol beleid voor
zwerfkatten, zien wij een rol weggelegd voor de provincie. Een samenhangend netwerk van TNRC-projecten
binnen Noord-Brabant (en ook daarbuiten) is noodzakelijk voor een succesvol en structureel TNRC-beleid.
Het is essentieel dat alle gemeenten meedoen, dus het is van belang dat de provincie de gemeenten hiervan
overtuigt. Daarom doen wij aan de provincie een verzoek om TNRC provinciebreed te faciliteren.
Voor de provincie zien wij tevens een belangrijke stimulerende rol om gemeenten van verplicht chippen &
registreren en verplicht neutraliseren van buiten lopende huiskatten te overtuigen. Immers, het beperken
van de instroom van nieuwe zwerfkatten aan de voorkant is essentieel om het aantal zwerfkatten drastisch
te beperken.
De provincie is bovendien het bevoegd gezag om ontheffingen te verlenen voor het terugplaatsen van
geneutraliseerde katten. Het is verstandig om bij die ontheffingen een duidelijk weergaven van het beleid te
geven, om mogelijke bezwaren en daarmee vertraging in de uitvoering van het TNRC-beleid te voorkomen.

1 https://www.rda.n1/publicaties/zienswijzen/2016/l 1/09/vat-op-de-zwerfkat

Wat is er nodig
Om TNRC te laten slagen zijn enkele voorwaarden essentieel. De geneutraliseerde kattenpopulatie dient
blijvend te worden gemonitord op de komst van nieuwe niet-geneutraliseerde katten. Het is het meest
efficiënt om dat vooral te doen in de gebieden waar de populaties het grootst zijn: rond de bewoonde
gebieden. De nieuwkomers worden geneutraliseerd en beoordeeld op mogelijkheden van plaatsing als
huiskat of schuurkat (als muizenvangers). Indien er geen resocialisatie mogelijk is, worden de zwerfkatten
teruggezet op locaties waar dat mogelijk is, bij voorkeur de vanglocatie. Dit vergt menskracht vanuit een
coördinerende rol, opdat TNRC-projecten gestructureerd, professioneel en met permanente monitoring kan
plaatsvinden.
Om Noord-Brabant zwerfkattenvrij te maken, is het onontbeerlijk dat Stichting Zwerfkatten Nederland en
aangesloten zwerfkattenorganisaties optimaal gefaciliteerd worden in capaciteit van mensen en middelen
om neutralisatie- en (re-)socialisatieprojecten te kunnen uitvoeren. Hiertoe zijn vrijwilligers maar ook
financiële middelen noodzakelijk.

Voorlichting
Om te voorkomen dat zwerfkatten ontstaan, is informatievoorziening rondom verantwoord eigenaarschap
aan katteneigenaren van belang. Immers: geen zwerfkat zonder huiskatten. Het chippen met registratie van
de kat voorkomt het verworden van de huiskat tot zwerfkat. Het neutraliseren voorkomt het ontstaan van
verwilderde en wilde zwerfkattenkolonies. Het aanspreken van eigenaren van niet-geneutraliseerde katten
en eventueel aanbieden van gereduceerde tarieven voor neutralisatie, zal helpen het aantal
geneutraliseerde huiskatten te verhogen en daarmee de potentiële aanwas van nieuwe zwerfkatten te
verlagen. Indien huiskatten buiten mogen lopen, zorgt neutralisatie ervoor dat er geen zwerfkatten
ontstaan. Wij pleiten daarom voor meer voorlichting. Uw steun daarbij is hard nodig.

Ons verzoek
Ons verzoek aan u als provinciebestuur is om TNRC provinciebreed te faciliteren. Indien gewenst zetten wij
graag met u de lijnen voor een TNRC-beleid met u uit. Samen kunnen we de provincie Noord-Brabant op een
diervriendelijke manier zwerfkattenvrij maken.

Met vriendelijk groet,

Carien Radstake, namens het bestuur van Stichting Zwerfkatten Nederland
www.stichtingzwerfkattennederland.nl

