
MOTIE 
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De raad van de gemeente Ooststellingwerf in vergadering bijeen d.d. 21 februari 2023 

Onderwerp motie: behoud van de hertenkampen in de gemeente Ooststellingwerf

Ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf,

Constaterende dat; 
- de tweede kamer op 26 Januari jl. heeft besloten dat (dam)herten vanaf 2024 niet meer op de 

vrijstellingenlijst van huis- en hobbydieren komen te staan;
- dat betekent dat er na 1 januari 2024 niet meer gefokt mag worden met (dam)herten die leven i  

in de hertenkampen;
- de bestaande dieren mogen er verblijven tot ze doodgaan, maar er mogen geen nieuwe meer 

bijkomen; 
- er in de gemeente Ooststellingwerf 4 hertenkampen zijn, t.w. 2 in Oosterwolde, 1 in 

Oldeberkoop en 1 in Makkinga en dat al gedurende tientallen jaren.

Overwegende, dat; 
- één van de argumenten van het verbod is dat de (dam)herten in hertenkampen gevaar op 

kunnen leveren voor het dier zelf, maar ook voor bezoekers, maar dat er geen gevallen van 
ongevallen bekend zijn;

- het beheer en de exploitatie veelal wordt gedaan door vrijwilligers die hier een goede 
dagbesteding door hebben;

- heel veel inwoners, jong en oud, van de gemeente Ooststellingwerf dagelijks de parken 
bezoeken en hierdoor ook het gedrag van dieren leren kennen en onderscheiden.



Verzoeken het college;  

er bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het kabinet en bij de leden van de 
Tweede Kamer op aan te dringen het besluit te heroverwegen en de (dam)herten alsnog te 
plaatsen op de positieflijst met dieren welke op 1 januari 2024 ingaat.

en gaan over tot de orde van de dag.
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