Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Drs. M.J. Faasse (Zeeland Lokaal) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2018 nummer 268.

statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake afschieten ‘verwilderde’ katten
(ingekomen 2 augustus 2018)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

1.

Hebt u duidelijk in beeld om hoeveel
1.
‘verwilderde’ katten het gaat en waar
deze zich ophouden? Wilt u dit specificeren?

Het gaat om verwilderde katten die schade
berokkenen aan de natuur. Deze komen
voor in het buitengebied en natuurgebieden. Het exacte aantal is niet bekend.

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.

Ja

3.

Is er onderzoek gedaan naar wie of
3.
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.

Niet specifiek in Zeeland, wel in andere delen van Nederland. Grootste oorzaak afname weidevogels is afname geschikt leefgebied en agrarische werkzaamheden en
beweiding, daarna predatie door verschillende soorten waaronder zoogdieren de
Vos, Hermelijn, Steenmarter, Bunzing,
Egel, Hond en Wezel, en vier soorten vogels waaronder de Kraai, Bruine Kiekendief, Havik en Scholekster. In de onderzoeksgebieden met de hoogste verliezen
was de Vos de belangrijkste predator.

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?

Voor bescherming van weidevogels worden diverse maatregelen toegepast waaronder maken van geschikt leefgebied, beheer van deze leefgebieden. Concrete
maatregelen zijn aanbrengen van vossenrasters en het afschot van vossen in de nabije omgeving van deze gebieden intensiveren.

5.

Houdt u het voor mogelijk dat katten in 5.
de natuur ook een nuttige functie hebben, zoals het vangen van muizen en
daarmee de populatie daarvan onder
controle houden.

2.

4.

Van katten is niet bekend dat deze een
waardevolle functie vervullen in de natuur
waardoor populaties van dieren in natuurgebieden onder controle worden gehouden.

6.

Bent u bekend met onderzoek, verricht 6.
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.

Nee

7.

Denkt u dat er voldoende draagvlak in
de provincie bestaat voor het afschieten van katten.

7.

Uit consultatie van de kadernota Natuurwetgeving is gebleken dat nagenoeg door
alle geconsulteerde partijen is gekozen
voor bestrijding van verwilderde dieren die
schade aan de natuur toebrengen, waaronder ook bestrijding van de verwilderde kat.
Bij vaststelling van de kadernota Natuurwetgeving d.d. 29 juni 2018 hebben PS dit
bevestigd door keuze 21.2 vast te stellen.

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.

8.

Nee, om schade aan de natuur door verwilderde katten te voorkomen zien wij zowel
het onvruchtbaar maken van verwilderde
katten en een opdracht ter bestrijding van
verwilderde katten als twee effectieve
maatregelen die elkaar versterken om het
aantal verwilderde katten binnen de perken
te houden.
Een eventuele opdracht wordt alleen afgegeven als het verzoek goed onderbouwd is
en ingeval er schade aan landbouw of natuur wordt toegebracht. De verwilderde kat
valt onder de algemene zorgplicht, dat wil
zeggen dat het ongewenst is om zonder redelijk doel dieren te doden.

MIDDELBURG, 11 september 2018
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