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AM ENDEMENT VERYI'ILDERDE KA1TEN

$F*
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering b{jeen op 19 mei2008 ter behandeling van de befeirisnota
Flora- en faunawet.

Besluiten in de beleilsnota te verwijderen:
1 . .verwilderde kat' op pagina 14 in de passage "Daarom heefr de provincie Utrecht alle

jachtaktehouders aangewezen als categorie van personen die de stand van Venrilderde postduif,
Verwilderde kat en Soepgans (Verwilderde boerengans) in de prodncie Utrecht mogen beperken.'

Toelichting:
Gedeputeede staten achten het wenselijk om de stand van de verwilderde kat te beperken en heeft
daarom alle jachtaktehoudes aangewezen als categorie van personen die de stand van deze dieren
mogen beperken. Ten eerste b het onderscheid tussen verwilderde katen en huiskatten niet te maken,
waardoor in het verleden vele e(lenaren hun kat verloren ten gevope van afschot. Ten tweede treden'problemen'metverwilderde katten vooral op in de bebouwde kom. De Dierenbescherming biedt daarvoor
in samenwerking metdiverse gemeenten een dier- en mensvriendelijk altematief. De Dierenbescherming
heeft namelijk een ontheffing van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het
vangen, neutralberen en terugplaatsen van deze dieren om de problemen te beperken. Voorb is uit
ondezoek niet gebleken dat verwilderde katten een gevaar vormen voor de vogelstand of dat zij op een
andere manier een ecologisch evenwictrt zouden verstoren. Daarom is bepefting in het buitengebied niet
nodig op grond van huidige inzichten. Mocht er rond recreatieterreinen of industrieterreinen sprake zijn
van verwilde katenoverlast dan kan de Dierenbescherming meedenken en eventueelgebruik maken van
de ontheffing voorde TNR+nethode (Trap, Neuter and Refum). De Dierenbescherming kan dan
deelnemen aan overleggen met de camping - en of recreatiegebiedhouders en bedrijven op
industieterrenen, voorlichting geven aan deze groep personen en in het allerlaatste geval de TNR-
methode toepassen onder bepaalde strikte voorwaarden.
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