
                         

  
 

MOTIE 
 

 
Motie vreemd aan de agenda   
 

Onderwerp: Behoud van het dam- en edelherten op de positieflijst 
 

 
De raad van de gemeente Berkelland in vergadering bijeen op 14 februari 2023, 
 
Constaterende dat: 

• De Tweede Kamer 26 januari heeft besloten dat herten vanaf 2024 niet meer op de 
vrijstellingslijst van huis- en hobbyisten komen te staan; 

• Dit betekent dat na 1 januari 2024 dam- en edelherten niet meer (nieuw) hobbymatig 
gehouden mogen worden, maar ook dat er niet meer gefokt mag worden met dam- en 
edelherten die leven in hertenkampen; 

• De in Nederland 250 tellende hertenkampen beeldbepalend zijn, een 
architectuurhistorische waarde kennen en zo’n 10 procent van de hertenkampen in 
Nederland zelfs als rijksmonument beschermd zijn (waarvan in Gelderland 4 kampen 
als rijksmonument zijn aangewezen); 

• De lijst voor dierhouderij gekoppeld is aan de hobbydierenlijst;  

• Er voor nu een (opvolgbare) ontheffing is toegezegd voor het bedrijfsmatig houden van 
herten, maar dat de voorwaarden daarvan nog onduidelijk zijn.  

 
Overwegende dat: 

• Één van de argumenten van verbod is dat de dam- en edelherten in hertenkampen 
gevaar op kunnen leveren voor bezoekers e/o verzorgers maar er geen ongevallen 
bekend zijn en bij monde van hertenverzorgers alsmede dierenartsen bevestigd dat 
deze dieren ongevaarlijk zijn;  

• Het beheer en exploitatie vaak gedaan wordt door vrijwilligers en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt die hierdoor een goede dagbesteding hebben; 

• Inwoners, waaronder veel kinderen, dagelijks de parken bezoeken en hierdoor ook het 
gedrag van dieren leren kennen en onderscheiden; 

• Door het verbieden van het houden van dam- en edelherten dit cultureel erfgoed op 
termijn dreigt te verdwijnen; 

• Er ondanks de ontheffing voor het bedrijfsmatig houden van dam- en edelherten 
onzekerheid bestaat binnen deze bedrijfstak, 

 
 

 
Verzoekt het college:  
 

• Er bij het kabinet en het parlement er op aan te dringen het besluit te herzien en dam- 
en edelherten alsnog te plaatsen op de positieflijst met dieren die per 1 januari 2024 
ingaat, 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam:  
 
Berkellandse CDA 
Wily Erinkveld 



                         

  
 

 
 
BBBL 
Bennie Morsink 
 
 

 
De motie is:  aangenomen  /  verworpen / ingetrokken 
 
Stemverhouding: voor:   _____________________________________________________ 
 
   tegen: _____________________________________________________ 
 
 
 
______________________, griffier 


