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t.a.v. de heer J. van den Top 
 
  

Geachte heer van den Top, 

Op 11 juni heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de 
gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over de wolf. 
Hieronder beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1. Deelt het college het standpunt dat de wolf geweerd wordt uit onze provincie, 
omdat, zeker als de populatie groeit, het moeilijk wordt om mens en dier tegen de wolf 
te beschermen? Waarom wel of waarom niet? 

Antwoord: De wolf is een beschermde diersoort op basis van de Wet 
Natuurbescherming. De provincies zijn voor deze wetgeving aangewezen als bevoegd 
gezag en daarmee verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de aanwezigheid 
van de wolf binnen onze provincie.
Op 29 maart 2019 heeft de provincie Gelderland een ‘Aanwijzing Leefgebied wolven 
Noord- en Midden Veluwe’ gepubliceerd, deze is terug te vinden als bijlage bij deze brief. 
Door deze aanwijzing is het niet mogelijk om de wolf te weren uit de provincie 
Gelderland, danwel uit de gemeente Barneveld. Door dit provinciale besluit is een 
standpunt van het college niet aan de orde.  

Deze provinciale aanwijzing heeft geleid tot het installeren van een wolvencommissie en 
het opstellen van preventieplan wolvenschade Gelderland. Gemeente Barneveld is 
geconsulteerd tijdens het opstellen van het preventieplan. Het preventieplan is in mei 
2020 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. De provincie bereidt nu de bijbehorende 
subsidieregeling voor, die naar verwachting na de zomer wordt vastgesteld. 

Op 1 juli 2020 vond er een oordeelsvormende bijeenkomst van Provinciale Staten 
plaats over het preventieplan en subsidieregeling. 
De fractievoorzitters van alle partijen in de gemeenteraad zijn hier op 25 juni 2020 per 
e-mail op geattendeerd in afwachting van deze beantwoording. Deze bijeenkomst is 
terug te kijken via: 
https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20200701_3 
 
Vraag 2. Is het college van B&W bereid dit standpunt te bepleiten bij de Provinciale 
Staten voordat daar dit onderwerp besproken wordt? 

Antwoord: Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 1 heeft de provincie 
Gelderland een leefgebied voor de wolf aangewezen. Hierdoor is er geen ruimte om uw 
standpunt, om de wolf te weren uit de provincie, te bepleiten bij Provinciale Staten. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders, 

https://channel.royalcast.com/gelderland/#!/provinciegelderland/20200701_3
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