Vragen ingevolge art. 44 van het reglement van orde aan het College van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Zeeland door het statenlid Drs. M.J. Faasse van Zeeland Lokaal
Onderwerp: afschieten ‘verwilderde’ katten
Datum: 2 augustus 2018
Toelichting:
De fractie van Zeeland Lokaal is opgeschrikt door de plannen van Gedeputeerde Staten om
het afschieten van zogenaamde wilde katten mogelijk te maken. Ons is volstrekt niet
duidelijk dat er hier sprake is van een probleem, wel van leed bij de eigenaren van katten die
voor verwilderd worden aangezien en toch geschoten worden door jagers. Wij vinden dat
onze burgers die katten houden dit risico niet mogen lopen.
Daarom willen we graag antwoord op de volgende vragen:
1. Hebt u duidelijk in beeld om hoeveel ‘verwilderde’ katten het gaat en waar deze zich
ophouden? Wilt u dit specificeren?
2. Bent u bekend met het onderzoek van SOVON Vogelonderzoek Nederland dat
aantoonde dat katten slechts in zeer geringe mate verantwoordelijk zijn voor het
doden van weidevogels.
3. Is er onderzoek gedaan naar wie of wat de grootste schade aanbrengt aan de stand
van de weidevogels of de hoeveelheid eieren die gelegd worden. Kunt u daarbij een
ranglijst aangeven, waarbij de mens niet uitgesloten wordt, want wij hebben een
sterk vermoeden dat door bewerking van weiden veel eieren kapot gaan en veel
jonge weidevogels een vroegtijdig einde hebben.
4. Als de bescherming van weidevogels zo belangrijk is voor het provinciale beleid, zijn
er dan volgens u wellicht andere maatregelen te nemen, die veel meer effect
sorteren? Welke zouden dat kunnen zijn?
5. Houdt u het voor mogelijk dat katten in de natuur ook een nuttige functie hebben,
zoals het vangen van muizen en daarmee de populatie daarvan onder controle
houden.
6. Bent u bekend met onderzoek, verricht door Dr. Freek Niewold, die bij vermeende
wilde katten een zendertje aanbracht, waarop geschrokken eigenaren naderhand
reageerden, of die in de magen van gedode wilde katten gewoon kattenbrokken
vond.
7. Denkt u dat er voldoende draagvlak in de provincie bestaat voor het afschieten van
katten.
8. Bent u met de fractie van Zeeland Lokaal van mening dat dit voorgenomen beleid
onrecht doet aan o.a. de vrijwilligers van Scheldekat die zich inzetten voor het
vangen en onvruchtbaar maken van katten en daarmee ook de stand van
zogenaamde verwilderde katten binnen de perken houden.
Hoogachtend,
Statenfractie Zeeland Lokaal
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