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Motie vreemd aan de orde van de dag:  “Behoud hertenkampen”

De raad van de gemeente Het Hogeland, in vergadering bijeen op 8 maart 2023 

Constaterende dat:
• De Rijksoverheid voornemens is om damherten vanaf 2024 niet meer op de lijst van 

toegelaten hobby- en huisdieren te plaatsen;
• Hertenkampen hierdoor op termijn zullen verdwijnen;
• Het kabinet zijn besluit rechtvaardigt door te stellen dat het dierenwelzijn en de veiligheid 

voor bezoekers van hertenkampen in het geding zouden zijn;
• De Tweede Kamer hier op 6 juli 2022 door middel van een Kamerbrief 1 is geïnformeerd;
• Minister Adema in een Kamerbrief heeft aangegeven momenteel met andere 

belanghebbenden in gesprek te zijn om de implementatie van de lijst op een zorgvuldige 
manier vorm te geven;

• Er op 26 januari 2023 in de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
hierover overleg is gevoerd met de minister.

Overwegende dat:
• In onze gemeente enkele hertenkampen zijn, die al sinds mensenheugenis bestaan en nog 

nooit problemen hebben opgeleverd voor mens of dier;
• Hertenkampen een fijne plek zijn waar kinderen op een laagdrempelige wijze in contact 

komen met dieren en al onze inwoners tot rust kunnen komen en kunnen genieten van deze 
dieren;

• Dat het dierenwelzijn niet in het geding is omdat de damherten binnen hertenkampen 
beschikken over zeer veel ruimte;

• Dat de veiligheid voor mensen een wel heel ver gezocht argument is om een einde te willen 
maken aan hertenkampen en het daarom erg overdreven is om (het houden van) herten te 
gaan bestrijden.



Van mening zijnde dat;
• Er geen enkele aanleiding is tot maatregelen tegen het bestaan van hertenkampen;
• Het genomen besluit dan ook weer een typisch voorbeeld van doorgeslagen regeldrift is waar 

vervolgens veel mensen onnodig door worden getroffen.

Verzoekt het college om namens de raad;
1. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief de zorgen van de raad 

over te brengen over de effecten van zijn voornemens en met klem te verzoeken om 
damherten op de lijst van toegelaten hobby- en huisdieren te zetten;

2. De leden van de Tweede Kamer per brief de zorgen van de raad hieromtrent over te brengen 
en daarbij een afschrift van de brief aan de minister als bijlage mee te zenden. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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