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Technische vragen m.b.t. Memo Overzicht kosten pilots beperken faunaschade, op uw verzoek  
 

Fractie # Vraag/input Antwoord/reactie 
SGP 1 Zijn de kosten van 110.000 euro voor de 

alternatieve methode verwilderde kat 
compleet?  
 

De kosten zijn geraamd op basis van het 
pilot Plan van Aanpak verwilderde katten. 
Wij gaan vooralsnog uit van deze raming. 
De Faunabeheereenheid (FBE) doet de 
nacalculatie van het project. Wij hebben 
eerder toegezegd u nog voor de 
statenverkiezingen te informeren over de 
stand van zaken aanpak verwilderde kat. 
Het op dat moment bij de FBE bekende 
inzicht in de gemaakte kosten en het al dan 
niet compleet zijn daarvan maakt straks 
onderdeel uit van het memo. Dit mede met 
het oog op het aflopen van de tijdelijke 
financiering in 2023.    
  

VVD 2 De tabellen zijn verwarrend doordat de 
ontwikkeling alternatieve methode 
verwilderde kat los wordt genoemd en uit 
tabel 2 te halen lijkt dat er ook kosten voor 
de verwilderde kat onder "Doorgaan en 
intensiveren onderzoek/pilots en 
implementatie alternatieve methoden (incl. 
capaciteit 1fte)" vallen. Is er ook zicht op het 
verschil tussen de kosten die gemaakt 
zouden worden in 2022 en 2023 als er niet 
zou worden ingezet op de alternatieve 
methode voor de verwilderde kat en de 
kosten die nu beoogd gemaakt worden? 

 

De € 110.000 aan tijdelijke kadernota 
middelen (tabel 1) is beschikbaar voor de 
uitvoering van de TNR-C methodiek. Deze 
middelen zijn conform het plan van aanpak 
en bestaan uit coördinatiekosten 
(Faunabeheereenheid (FBE)) en 
uitvoeringskosten (Stichting Zwerfkatten 
Nederland). 
 
Op verzoek van uw Staten en op verzoek 
van de Faunabeheer eenheid zijn er ook 
twee monitoringsprojecten gestart. Namelijk 
om de rol van de kat als predator te 
bepalen. Dit zijn de twee acties genoemd in 
tabel 2 en vallen niet binnen de € 110.000 
uit tabel 1. 
 
De TNR-C methodiek is een alternatief voor 
de gemiddeld 400 katten die voorheen 
jaarlijks werden afgeschoten. Afschot kan 
niet meer (conform aangenomen motie 105 
stop afschot katten).  
 
Als er niet zou worden ingezet op een 
alternatief zouden er geen middelen zijn 
verbonden aan de aanpak verwilderde kat. 
 
Zie ook het antwoord op de vraag van de 
SGP. Wij zullen u nog voor de verkiezingen 
informeren over de stand van zaken aanpak 
verwilderde kat inclusief het op dat moment 
bij de FBE bestaande inzicht in de tot dan 
gemaakte kosten. 

 


