
 

Stichting DierenLot * Dam 20-22* 4241 BN Arkel (KVK 18076548) * Telefoon 0183 56 39 12 * info@dier.nu * www.dier.nu 
Stichting DierenLot is door de Belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Stichting DierenLot is lid van en werkt conform de gedragscode van Goede Doelen Nederland 

 
 
 

 
 
 
 
Provinciale Staten Utrecht 
T.a.v. de Statenleden 
Postbus 80300 
3508 TH  UTRECHT 
 
 

Arkel, 31 augustus 2020 
 
Geachte Statenleden van de provincie Utrecht, 
 
Ziet u het verschil tussen Minoes van de boerderij en een zwerfkat?  
 

 
 
Op 9 september vergadert u over het Faunabeheerplan Utrecht, waarvan het afschieten van 
verwilderde zwerfkatten een onderdeel vormt. Wellicht weet u dat in 2013 een motie van de Partij 
voor de Dieren in de Tweede Kamer is aangenomen voor een algeheel verbod op afschieten van 
zwerfkatten. De Staatssecretaris heeft destijds de regulatie hiervan op provinciaal en gemeentelijk 
niveau neergelegd. In bijna alle provincies, behalve Friesland en Utrecht is dit verbod met brede 
steun van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk overgenomen en uitgevoerd. 
 
Afschieten werkt niet 
U beslist of binnen de provincie Utrecht net als voorgaande jaren weer gejaagd mag worden op 
katten. Voor de duidelijkheid: Niemand wil dat zwerfkatten een probleem opleveren. Maar uit 
representatief onderzoek1 is allang gebleken dat het afschieten van katten geen oplossing is. Door de 
ontstane lege plekken in een kattenkolonie komen namelijk andere katten om deze plaatsen op te 
vullen. Daarnaast is er onvoldoende onderzoek gedaan naar of bewijs van de aanname dat katten 
mede schuldig zijn aan de slechte weidevogelstand. Zelfs de Vogelbescherming erkent dat predatie 
niet het grootste probleem is, maar juist het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds 
intensievere gebruik van het boerenland.  
 
En hoe ziet een jager het verschil tussen een  zwerfkat in het weiland of Minoes van de boerderij 
verderop die altijd fijn in de polder speelt? U moet er toch niet aan denken dat mensen op die 

 
1 Als de kat van huis is… - WUR 2015 
 



 

Stichting DierenLot * Dam 20-22* 4241 BN Arkel (KVK 18076548) * Telefoon 0183 56 39 12 * info@dier.nu * www.dier.nu 
Stichting DierenLot is door de Belastingdienst aangemerkt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Stichting DierenLot is lid van en werkt conform de gedragscode van Goede Doelen Nederland 

 
 
 

manier hun dierbare huisgenoot kwijtraken. Helaas is dat binnen uw provincie wél het geval. Ons 
komen bovendien verontrustende berichten ter ore dat het afschieten van katten wild-west 
taferelen oplevert in uw provincie, waarbij er lukraak met buksen op katten wordt geschoten zonder 
deze dieren op hun chip te controleren. 
 
Diervriendelijke oplossing 
Zolang het verplicht chippen, registeren en steriliseren/castreren van katten landelijk nog niet goed 
geregeld is, kunnen wij veel dierenleed voorkomen door zwerfkatten te vangen, te neutraliseren en 
indien mogelijk bij een nieuwe baas te plaatsen of anders weer op een geschikte plek terug te zetten. 
Het is dan ook belangrijk om de zwerfkatten te blijven monitoren. Stichting DierenLot ondersteunt 
zelfstandige organisaties als Stichting Zwerfkatten Nederland, die zich inzet voor de opvang,  
herplaatsing en monitoring van zwerfkatten, zodat een leeg gevangen gebied ook daadwerkelijk leeg 
blijft. Dit biedt mogelijkheden voor flankerend beleid in de provincie Utrecht.  
 
Goed voorbeeld in België 
Overigens zouden we een goed voorbeeld kunnen nemen aan onze zuiderburen: In Vlaanderen is de 
jacht op katten al verboden sinds 2010 en in Wallonië sinds 2015. Daarnaast is het sinds 2017 
verplicht om in België je kat te laten chippen en sinds 1 april 2018 is het in Vlaanderen ook verplicht 
om je kat te laten steriliseren of te castreren. Sindsdien komen 30 procent minder zwerfkatten in het 
asiel terecht en 40 procent minder zwerfkatten worden geëuthanaseerd.2 De verplichte sterilisatie 
heeft ook geleid tot een mentaliteitsverandering onder de Vlamingen. 
 
Chipplicht stap voorwaarts 
Stichting DierenLot vindt dat de jacht op katten landelijk verboden moet worden. Er leven in 
Nederland circa 2,6 miljoen huiskatten. Jaarlijks raken zo’n 40.000 huiskatten hun baasje kwijt. 
Daarvan wordt slechts 31% herenigd met hun baasje. Ter vergelijking: bij honden (waarbij een chip 
verplicht is) ligt dat herenigingspercentage op 79%. Wat ons betreft is het hoogtijd voor een 
landelijke chipplicht. Het heeft immers als voordeel dat huiskatten veel minder snel een zwerfkat 
zullen worden; het helpt naar verwachting de zwerfkattenproblematiek te verminderen en het zal er 
mogelijk ook toe leiden dat minder katten in een asiel belanden. De dierenambulances en asielen 
kunnen met een chipreader immers beter de eigenaren opsporen. Voor de invoering van een 
landelijke chipplicht voor katten is onlangs een petitie overhandigd aan de Tweede Kamer met bijna 
60.000 handtekeningen.  
 
Publieksvoorlichting 
Daarnaast is publieksvoorlichting over de aanschaf, verzorging en het steriliseren / castreren van 
katten van belang en moet meer uitleg worden gegeven aan het publiek over de aanpak van het 
zwerfkattenprobleem. Overigens kunnen wij ons voorstellen dat een diervriendelijke oplossing van 
dit probleem meer sympathie en steun van de bevolking zal opleveren dan het doodschieten van 
katten. De berichtgeving in de media over dit onderwerp heeft immers geleid tot veel 
maatschappelijke onrust.  
 
Zwerfkatten onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer 
Er zijn naar aanleiding van onze contacten met de landelijke regering door de Tweede Kamer over dit 
onderwerp een aantal Kamervragen gesteld met kritische kanttekeningen m.b.t. de effectiviteit van 
jacht op katten. Ook is de motie Moorlag nr. 33576-179 aangenomen om het Belgische voorbeeld te 

 
2 https://www.trouw.nl/home/belgische-dierenasielen-lopen-leeg-door-verplichte-kattensterilisatie~ad10cef8/ 
 

https://www.trouw.nl/home/belgische-dierenasielen-lopen-leeg-door-verplichte-kattensterilisatie%7Ead10cef8/
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volgen. Daarnaast staat de gewenste en breed gedragen landelijke chipplicht op 29 september a.s. 
op de agenda van de Tweede Kamer bij het AO Dierenwelzijn.  
 
Hoe het óók zou kunnen in Utrecht…. Neem een voorbeeld aan Zeeland! 
In Zeeland is m.b.t. de zwerfkattenproblematiek (en diervriendelijke oplossingen) een breed 
samenwerkingsverband opgetuigd met o.a. provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting DierenLot, de Dierenbescherming en 
zwerfkattenorganisaties om het zwerfkattenprobleem goed in kaart te brengen en vervolgens dit zo 
diervriendelijk mogelijk op te lossen.  
 
In Zeeland wordt inmiddels het aantal zwerfkatten flink gereduceerd. Onze beneficiant Stichting 
Scheldekat heeft vorig jaar namelijk maar liefst 412 zwerfkatten in Zeeland gevangen, daarvan is 
slechts 10% teruggeplaatst op de vangplek buiten de bebouwde kom (en daarvan dan ook nog vaak 
op bijvoorbeeld een boerenerf of camping). Het overgrote merendeel is geadopteerd. Dat scheelt 
dus veel dierenleed, zowel voor de katten als voor hun prooien.   
 
Daarnaast gaat de werkgroep promoten om zoveel mogelijk boerderijkatten te laten castreren door 
het gesprek aan te gaan met de betreffende boeren. We willen hen laten inzien hoe belangrijk het is 
dat zij mede helpen voorkomen dat boerderijkatten zich blijven voortplanten. Daarnaast is het van 
belang dat ze vanuit hun zorgplicht deze dieren ook bijvoeren, om zo het predatie-effect te 
verkleinen. 
 
Flankerend beleid 
Wij hopen dat u, net als wij, ruimte ziet voor flankerend beleid waarbij gekozen wordt voor 
diervriendelijke alternatieve oplossingen voor het zwerfkattenprobleem. Wat ons betreft beginnen 
we daar liever vandaag dan morgen mee en wat ons betreft kan dat ook. 
 
Stichting DierenLot ondersteunt circa 250 beneficianten die zich als dierenopvang organisaties en 
dierenambulances ontfermen over zowel gezelschapsdieren als natuurdieren in nood. DierenLot 
heeft 170 dierenambulances rijden door heel Nederland. Inmiddels heeft DierenLot  ruim 190.000 
actieve donateurs en meer dan 300.000 volgers. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Daniëlla van Gennep  
Hoofd Dierenwelzijn & Public Affairs 
 




