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Den Haag, 6 december 2018

Geachte heer/mevrouw,
Op 7 december a.s. stemt u over het afschieten van verwilderde katten in het buitengebied
in uw provincie. De Dierencoalitie is verbaasd dat deze discussie binnen uw provincie is
opgelaaid aangezien er sterke wetenschappelijke feiten zijn die aantonen dat afschot van
zwerfkatten zinloos is ten aanzien van het verlagen van de populatie zwerfkatten[1] en niet
effectief voor de bescherming van dieren in de natuur, waaronder weidevogels[2].
De maatschappelijke weerstand tegen de jacht op zwerfkatten is groot. Niet voor niets is er
in 2015 in de Tweede Kamer een motie[3] aangenomen die verzoekt om een totaalverbod
op de jacht op katten. Ook de Dierencoalitie is tegen de afschot van katten. Naast de
argumenten dat jacht op zwerfkatten niet bijdraagt aan de door uw provincie gestelde
doelen, is er ook nog een reëel risico dat de desbetreffende kat een geliefd huisdier van
een inwoner van Zeeland is. Het is voor een jager niet of nauwelijks te bepalen of een kat
wel of niet verwilderd is. Het zou niet de eerste keer zijn dat een huiskat door een jager is
doodgeschoten[4].
In tegenstelling tot afschot van zwerfkatten pleiten wij voor effectieve maatregelen om de
weidevogel, en andere in het wild levende dieren te beschermen, zoals het investeren in
meer areaal voor natuurinclusieve landbouw, het aanleggen van voedselbossen en het
stimuleren van initiatieven voor permacultuur.
Hoogachtend,
Namens de Dierencoalitie
Sandra Beuving
Adviseur Public Affairs.
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