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Betreft: beleid zwerfkatten

Den Haag, 9 oktober 2014
Geachte mevrouw Dijksma,
In Nederland leven naar schatting drie miljoen katten. Elk jaar belandt een deel van die katten op
straat en gaat deel uitmaken van een populatie zwerfkatten. Voortplanting binnen deze populaties
zorgt voor een verdere groei van het aantal zwerfdieren. Om overlast van zwerfkatten te bestrijden
verlenen verschillende provincies ontheffingen om de dieren af te schieten. Dat is een zeer
dieronvriendelijke methode, die de afgelopen jaren op toenemend maatschappelijk en politiek
verzet stuitte. Het doden van zwerfkatten werkt bovendien averechts: doordat de
voedselconcurrentie tijdelijk afneemt, planten de overgebleven dieren zich sneller voort met als
resultaat een grotere populatie op termijn.
De Tweede Kamer nam op 7 november 2013 een motie aan van het lid Thieme, waarin de
regering verzocht werd om het afschieten van katten niet langer toe te staan. Op 3 maart van dit
jaar schreef u aan de Tweede kamer dat u in overleg zult treden met de gemeenten over de
aanpak van de zwerfkattenproblematiek. U geeft in die brief aan dat gemeenten de Trap, Neuter
and Return-aanpak (TNR) kunnen stimuleren, waarbij zwerfkatten worden gevangen, gecastreerd
en teruggeplaatst in hun omgeving. Ingrijpen in het reproductieproces is een belangrijk en
onontbeerlijk element van beleid om het aantal zwerfdieren blijvend te reduceren. De
Dierencoalitie juicht het betrekken van gemeenten bij TNR-projecten daarom toe.
In de praktijk zullen gemeenten de katten echter niet zelf gaan vangen, castreren en
terugplaatsen. Dat zal gebeuren door dierenwelzijnsorganisaties, die hierin kunnen worden
geholpen en ondersteund door gemeenten. In dit opzicht lijkt het vreemd en in tegenspraak met
de wens van de Kamer dat de uitgifte van ontheffingen om TNR-projecten uit te mogen voeren is
gestaakt en slechts de bestaande ontheffingshouders de mogelijkheid is geboden om hun

bestaande ontheffing voor één jaar te verlengen. Dit uiterst restrictieve beleid zal ertoe leiden dat
gemeenten en provincies geen TRN-projecten kunnen laten uitvoeren.
De Dierencoalitie vraagt u daarom met klem om het huidige terughoudende beleid met
betrekking tot de uitgifte van TNR-ontheffingen te herzien en het ook aan andere organisaties dan
de huidige toe te staan om zwerfkatten te vangen, te castreren en terug te plaatsen.
Hopend op een spoedig antwoord en met dank voor uw aandacht en inspanningen,
Met vriendelijke groet,

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter

