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Beldam 8 9825 TJ Lucaswolde 0594 - 549028

lnfoigikattanbos.nl IBAN : NL43 INGB 0000 264 929

www.stichtingkattenbos.nl

onderwerp: De toestemming die de provincie Drenthe heeft gegeven voor 
het afschieten van tientallen diersoorten rond Groningen Airport Eelde.

Geachte Leden van de Provinciale en Gedeputeerde Staten van de Provincie 
Drenthe

Als opvang van zwerfkatten willen wij hierbij bezwaar aantekenen tegen de 
toestemming die de provincie Drenthe heeft gegeven voor het afschieten 
van tientallen diersoorten rond Groningen Airport Eelde.

Bij de overwegingen staat dat " er in dit geval geen andere bevredigende 
oplossing bestaat."

Wij bieden voor de gevangen katten een bevredigende oplossing door hen 
permanente opvang aan te bieden.

Na controle op chipnummer , vermiste melding bij Amivedi en medische zorg 
kunnen te niet naar de eigenaren te herleiden katten permanent bij Stichting 
Kattenbos blijven wonnen.

Hiermee is ons inziens de overweging dat er geen andere bevredigende 
oplossing bestaat vervallen

In leven blijven en geen zwervend leven meer te hoeven leiden is in alle 
opzichten bevredigender en humaner dan afschieten.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend

H.J. Roozendaal
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Voorzitter Stichting Kattenbos
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De beslissing
Wat is de datum waarop de beslissing bekend is gemaakt?
23-01-2020

Wat is het kenmerk van de beslissing?
201903407-00863386

Waar gaat de beslissing over?
De ontheffing voor het beheer van vogels en dieren 

t.b.v. de luchtvaartveiligheid op Groningen Airport Eelde.

Wilt u nu pro forma bezwaar maken? Pro forma bezwaar maakt u als u nog niet kunt aangeven 
waarom u bezwaar maakt. U kunt dan op een later moment aangeven waarom u bezwaar maakt. 
Nee

Geef aan (motiveer) waarom u het niet eens bent met de beslissing.
Let op! Als u hiervoor meer ruimte nodig heeft,
kunt u een uitgebreide beschrijving als bijlage meesturen.
Op grond van het feit dat de ontheffing wordt verleend onder de door u genoemde voorschriften 
, een bepaling staat: Overwegende dat
- er in dit geval geen andere bevredigende oplossing bestaat; (dan doden).
Stichting Kattenbos biedt voor alle gevangen katten een bevredigende oplossing d.m.v. een 
permanente opvang. Na chip controle , controle Amivedi op vermissing en medische zorg 
kunnen alle niet naar eigenaren te herleiden katten permanent bij Stichting Kattenbos blijven 

wonen.

Maakt u voor uzelf bezwaar of voor iemand anders? 
Ik maak voor mijzelf bezwaar

Bent u een rechtspersoon, een particulier of een groep 
particulieren?
Rechtspersoon

Gegevens bezwaarmaker
Naam organisatie 
Stichting Kattenbos

Welke rechtsvorm heeft de 
organisatie?
Stichting

E-mailadres
infn@kattenbos.nl

Postcode


