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Aan
de heer A.J. Kuhlmann en mevrouw A.C.M. Lammens-Oostdijk
van fractie VVD

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 21 februari 2023
Ons kenmerk 2023-0026017
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake herten horen in Park Merwestein

Geachte heer Kuhlmann en mevrouw Lammens,

Bij brief van 27 januari 2023, bij ons ingekomen op 30 januari 2023, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie VVD vragen gesteld met betrekking tot het behoud van herten in 
Park Merwestein.

Intro
We hadden een raadsinformatiebrief over de herten in Park Merwestein in 
voorbereiding, als reactie op het besluit over de positieflijst van het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De raadsinformatiebrief is komen te 
vervallen, omdat dezelfde informatie wordt gegeven in de beantwoording van deze
artikel 40-vragen en in de beantwoording van de artikel 40-vragen gesteld door de 
fractie PvdD.

Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college ermee bekend dat vele tienduizenden stadsgenoten 
genieten van het hertenkamp in Park Merwestein?

Antwoord De herten zijn al lange tijd onderdeel van Park Merwestein en worden 
gewaardeerd door een deel van de Dordtse bevolking. We krijgen 
echter ook andere reacties.

Vraag 2. Is het college bereid om alles op alles te zetten om het hertenkamp 
voor Park Merwestein te behouden?

Antwoord Voor ons is het besluit van het ministerie van Landbouw Natuur en 
Veehouderij (LNV) over de positieflijst leidend. Deze zal dan ook 
meegenomen worden bij het actualiseren van het dierenbeleid.

Vraag 3. In welke mate gaat het college zich hard maken naar het ministerie 
van LNV om ervoor te zorgen dat herten kunnen blijven?

Antwoord In overleg met beheerders van andere hertenkampen bekijken we hoe 
we de herten tot aan hun natuurlijke dood in parken of dierentuinen 
kunnen houden.
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Vraag 4. Ziet het college kansen om het hertenkamp op legale wijze te 
behouden voor Park Merwestein, zonodig door een vergunning aan te 
vragen om de dieren te kunnen houden zoals dat ook het geval is in 
bijvoorbeeld dierentuinen?

Antwoord We houden ons aan het besluit van LNV. We hebben geen intentie om 
een dierentuin in Dordrecht te creëren.

Vraag 5. Is het college bereidt om wanneer alle legale routes zijn bewandeld 
alternatieve routes en geitenpaadjes te verkennen om de herten te 
behouden voor Park Merwestein?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 3. 

Vraag 6. Is het college bereidt om wanneer alle legale en alternatieve opties 
zijn uitgeput en de herten gedwongen verdwijnen uit het park te kijken
naar een zo goed mogelijk alternatief, bijvoorbeeld alpaca's of 
desnoods kamelen in Park Merwestein?

Antwoord Zoals we bij vraag 4 hebben aangegeven, hebben we niet de intentie 
om een dierentuin of extra kinderboerderij in Dordrecht te realiseren. 
Het al dan niet houden van dieren maakt onderdeel uit van de 
actualisatie van het dierenbeleid.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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