Persbericht
Dierenhulporganisaties verbijsterd:

Hoe kan het dat Limburg katten wil blijven afschieten?
Terwijl de Tweede Kamer zich donderdag 17 december nog met een meerderheid heeft
uitgesproken tégen het doodschieten van katten en eerder al dit jaar het Europees
Parlement hetzelfde verkondigde, werd vrijdagavond duidelijk dat de provincie Limburg daar
anders tegenaan kijkt.
Dierenhulporganisaties zijn verbijsterd in de keuze van een meerderheid van Provinciale
Staten om tegen een motie van de Partij voor de Dieren te stemmen die juist het doden van
huiskatten wil voorkomen. De motie was erop gericht om de benodigde ontheffing voor het
doden van verwilderde katten niet te verlenen. Maar nu deze motie niet is aangenomen,
mogen de katten in Limburg weer beschoten worden.
Carien Radstake van Stichting Zwerfkatten Nederland heeft geprobeerd om de partijen voor
rede vatbaar te maken “Er zijn eergisteren nog in de Tweede Kamer twee moties
aangenomen die enerzijds een einde aan de jacht op katten moet maken en anderzijds juist
de diervriendelijke manier promoot om het zwerfkattenprobleem te verhelpen! Hoe kan het
dan zijn dat notabene dezelfde partijen die achter deze landelijke moties staan nu in Limburg
anders stemmen?”
Daniëlla van Gennep van Stichting DierenLot vult aan: “Uit onderzoek van de Wageningen
Universiteit is allang gebleken dat het doden van katten geen oplossing is. En hoe zie je aan
de buitenkant of een kat een eigenaar heeft of niet? Dat verschil zien zelfs de experts niet op
een afstand. Het is toch bijzonder dat het Nederlandse Limburg, dat grenst aan het
Belgische Limburg een heel ander beleid hanteert dan haar buurland, waar de jacht op
katten al sinds 2017 verboden is. Waarom niet leren van je buren hoe het
zwerfkattenprobleem diervriendelijk kan worden opgelost?”
Organisaties als Stichting Zwerfkatten Nederland en Stichting DierenLot staan volledig
achter de succesvolle gezamenlijke aanpak van dierenhulpverleners, natuurorganisaties en
overheden om schade en overlast van zwerfkatten diervriendelijk te verminderen. Dit gebeurt
namelijk al structureel in Zeeland en op Texel, waarbij zwerfkatten worden gevangen,
gecastreerd/gesteriliseerd en indien mogelijk bij een nieuwe baas geplaatst worden of
anders elders een mooie plek krijgen buiten de kwetsbare natuurgebieden. Het afgelopen
jaar heeft Stichting Zwerfkatten Nederland alleen in Limburg al bijna 200 zwerfkatten met
TNRC behandeld. Het is de intentie van de regering om deze TNRC-aanpak op brede schaal
te gaan bevorderen.
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