
                                                          

Motie 

De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 2 maart 2023 

overwegende dat: 

de kernen Steenbergen, Dinteloord  en Nieuw Vossemeer sinds jaar en dag een hertenkamp hebben waar de 

kinderen, hun ouders en grootouders al vele jaren van genieten en waardoor van jong af aan de liefde en het 

respect  voor dieren spelenderwijs wordt geleerd; 

het kabinet heeft besloten op damhertjes, zoals die ook worden gehouden in de hertenkampen in de gemeente 

Steenbergen, per 1 januari 2024 niet langer te beschouwen als hobbydieren en deze te verwijderen van de huis-en 

hobbydieren lijst van de Natuurbeschermingswet; 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/dieren-houden/huisdierenlijst#de-huis--en-hobbydierenlijst 

het plezier en leerbare doelen voor de kinderen die de hertenkampen bezoeken wordt weggenomen 

het college in de Steenbergse Courant op 10 februari 2023 verklaart dit te betreuren, maar zelf geen actie zal 

ondernemen; 

de woordvoerend wethouder overweegt deze damherten, die een levensverwachting hebben van ongeveer 20 

jaar, te vervangen door alpaca’s en kamelen, welke wel worden beschouwd als huis- of hobbydier; 

damherten burlen in de paartijd tussen half september en begin oktober, terwijl kamelen die veelal voorkomen in 

uitgestrekte woestijnachtige gebieden dat een heel jaar doen en daardoor veel meer geluidoverlast in de 

bebouwde kom veroorzaken; 

https://www.youtube.com/watch?v=wFG32_JTuzcalpaca’s naar verluid dezelfde ruimte en verzorging als een 

paard nodig hebben, ca. 500 tot 600 m2 per dier;  

voor kamelen geldt dat voor het houden van kamelen de omheining twee meter hoog moet zijn en dat 

daaromheen een gracht moet worden gemaakt met een diepte tot 80 cm en een breedte tot 1.5 meter; de 

stalruimte moet per kameel ca. 4 m2 zijn;  

hierdoor ingrijpende en dure verbouwingen van de hertenkampen noodzakelijk zullen zijn; 

http://www.eznc.org/CMS/Kameel/show.do?ctx=25145,54539&anav=54540 en 

https://www.levendehave.nl/dierenwikis/parkdieren/huisvesting-van-alpaca ; 

besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen in navolging van onder meer de gemeente Tiel 

https://www.hetkontakt.nl/tiel/338020/damherten-verdwijnen-uit-hertenkamp-tiel de Minister van Landbouw 

Natuur en Voedselkwaliteit gemotiveerd te verzoeken het kabinetsbesluit voor heroverweging voor te dragen ; 

besluit voorts de te verzenden brief ter uitvoering van deze motie ter kennis te brengen van de gemeenteraden en 

provinciale staten in Nederland alsmede aan de VNG 

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Steenbergen, 2 maart 2023 
 
Michel Lambers  Jeroen Weerdenburg Tineke Feskens  Toon van der Wegen 
Volkspartij  CDA   VVD   Stem0167 
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