
Amendement ‘Verwilderde katten’

VAN DE LEDEN ANTON VAN HAPEREN, ANTON GELUK, NICOLE HEERKENS EN JOAN VAN 
BURG

Ontvangen 7 december 2018

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 7 december 2018

Kennis genomen hebbend van: 

• De Kadernota en de Beleidsnota Natuurwetgeving en de daarop ingebrachte reacties. 

Overwegende dat: 

• Er brede consensus bestaat over de wenselijkheid om schade en overlast door verwilderde 
katten te voorkomen. 

• De meningen over de in deze te nemen maatregelen, zoals geuit in het maatschappelijk 
debat, zeer uiteen lopen. 

• De problematiek van verwilderde katten niet los gezien kan worden van de omgang met 
huiskatten. 

• Een brede aanpak van de problematiek van verwilderde katten gewenst is, waar in ieder geval
ook educatie en voorlichting en ‘TNR-maatregelen’ deel van uitmaken. 

• Voor zo’n brede aanpak bij voorkeur draagvlak moet worden gecreëerd bij de verschillende 
partijen. 

• De noodzaak en urgentie van bestrijding van verwilderde katten met het geweer op dit 
moment onvoldoende is aangetoond en zo’n maatregel ongewenste polarisatie oproept. 

Besluiten: 

• De eerste zin van de laatste alinea in ‘Paragraaf 6.4 Verwilderde dieren’ als volgt te wijzigen 
(wijzigingen vetgedrukt): Voor verwilderde postduiven en boerenganzen, die schade aan 
de landbouw berokkenen of schade aan de natuur zal bestrijding met gebruikmaking van het 
geweer worden toegestaan. 

• Aan deze alinea de volgende zin toe te voegen: ‘Waar het gaat om verwilderde katten 
zullen Gedeputeerde Staten, in overleg met partijen in de PCGR en de FBE, een 
beleidsregel opstellen die een brede aanpak formuleert voor het verminderen van de 
overlast van verwilderde katten.’ 

• Aan Gedeputeerde Staten te verzoeken deze beleidsregel in 2019 ter kennis te brengen van 
Provinciale Staten.
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