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Beantwoording van de vragen 
Schriftelijke vragen D66 / Geen toekomst meer voor het hertenkamp, en dan?  
 
Deze week heeft minister Adema een besluit genomen over dieren die als hobby- of huisdier gehouden mogen worden, 
de zgn. ‘positieflijst’. Herten staan niet op die lijst. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2024 niet meer gefokt mag worden met 
herten van hertenkampen en kinderboerderijen. Hertenkampen zullen hierdoor langzamerhand verdwijnen. D66 staat 
achter dit besluit van de minister, maar heeft wel de volgende vragen over de gevolgen van dit besluit:  
 
1. Het Staatsliedenkwartier heeft een hertenkamp. Wij begrijpen dat dit in eigendom is van Careyn, en dat Careyn ook 
verantwoordelijk is voor het beheer.  
a. Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente ten aanzien van het dierenwelzijn en de ruimtelijke kwaliteit van dit 
gebied?  
Antwoord:  
In de beleidsnota Dierenwelzijn van de gemeente Woerden (2016) is geen specifieke aandacht besteed aan herten en/of 
hertenkampen. De handelswijze omtrent dierenwelzijn wordt ingegeven door Europese, landelijke of provinciale 
wetgeving. De gemeente heeft een zorgplicht voor alle dieren binnen de gemeentegrenzen, waar niet meer voor wordt 
gezorgd.  
 
Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is het bestemmingsplan leidend.    
 
b. Welke bestemming heeft dit gebied nu en in de Omgevingsvisie?  
Antwoord: Dit gebied heeft een groen-bestemming in het bestemmingsplan Staatsliedenkwartier. Met als aanduiding 
“specifieke vorm van groen – dierenweide” tevens voor het weiden van dieren. In de gemeentelijke omgevingsvisie is 
deze plek weergegeven als groenvoorziening.  
 
c. Is de gemeente bereid om in gesprek te gaan met de eigenaar over de toekomst?  
i. Ten aanzien van het welzijn van de herten na 2023?  
ii. Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit?  
iii. Ten aanzien van de bestemming van dit gebied?  
Antwoord: De gemeente is reeds in gesprek met Careyn over de toekomst van het hertenkamp. Dit gesprek is al gestart 
voordat minister Adema met het verbod is gekomen.  Ook voor het wijkplatform Staatsliedenkwartier is de toekomstige 
ontwikkeling van het hertenkamp een belangrijk gespreksonderwerp. De groen-bestemming blijft wel een belangrijk 
uitgangspunt voor eventuele ontwikkeling van deze locatie voor de buurt.  



 
2. Heeft het besluit van de minister gevolgen voor de kinderboerderijen die Woerden heeft?  
Antwoord:  
Bij de Woerdense kinderboerderijen: ‘t Oortjespad en Kukele-Boe zijn geen herten. Dus heeft het besluit van de minister 
geen gevolgen.    
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Schriftelijke vragen D66 (Z/22/056047 / D/089173)  


