
 
Motie stop afschot katten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op woensdag 11 november 2020 ter 
bespreking van de Programmabegroting 2021

Constaterende dat: 
 De jacht op (verwilderde) katten één van de maatregelen is uit het faunabeheerplan;
 in Zuid-Holland 35% van de katten die gevangen zijn en verwilderd leken, een chip en 

toch een eigenaar bleken te hebben;
 Veel katteneigenaren hun kat kwijt zijn en niet weten wat er met het dier gebeurd is;
 In 10 provincies de jacht op katten verboden is en gebruik gemaakt wordt van een 

diervriendelijk alternatief;
 Het college heeft toegezegd om in een breed samenwerkingsverband een provincie een 

pilot te starten voor het toepassen de TNR-C methode;

Overwegende dat: 
 TNR-C een bewezen en diervriendelijk alternatief is;
 De maatschappelijke weerstand tegen het afschieten van verwilderde katten groot is;
 De effectiviteit van jacht op katten niet aantoonbaar is;
 Er nu weinig bekend is over de kattenpopulatie en  daarmee de effectiviteit van de jacht 

en door middel van de TNR-C methode hier juist inzicht door verkregen wordt.

Dragen het college op: 
 Een provincie brede pilot te starten. Waarbij gebruik gemaakt wordt van vangkooien 

voor katten en de gevangen katten over te dragen aan de Stichting Zwerfkatten 
Nederland, zodat de katten met TNR-C worden behandeld en herplaatst worden buiten 
een beschermd natuurgebied. 

 Alle bestaande vergunningen voor de afschot van katten op te schorten tot het einde van 
de pilot.

 Zodra de kosten van deze kattenvriendelijke aanpak bekend zijn, de Staten te informeren 
en een voorstel te doen voor de dekking van deze kosten.

 Na twee jaar, in elk geval voor het einde van deze Statenperiode de Staten te informeren 
over de verloop van de pilot.

 Indien er zich tussentijds problemen voordoen bij de Staten hierop terug te komen. 

En gaan over tot de orde van de dag 
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