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Kootwijkerbroek, 11 juni 2020

Geacht college,
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over de wolf.
De wolf rukt op in Nederland vooral in de provincies Noord Brabant, Gelderland en Drenthe. Hij
laat een spoor van vernielingen achter. Schapen, geiten, kalveren en kippen zijn een prooi van de
wolf. De meldingen van doodgebeten schapen door wolven vertoont een sterk stijgende lijn. In
2020 zijn er tot nu toe 162 dode schapen gemeld tegenover 119 in geheel 2019 gedood door de
wolf. In de provincie Gelderland is de Veluwe het leefgebied van de wolf en de provincie heeft
een “ gebiedsgericht preventieplan wolvenschade” opgesteld met daarbij behorende
subsidieregelingen.
Boeren
Boeren kunnen subsidie krijgen om elektrische afrasteringen aan te brengen en kunnen
vergoeding krijgen voor hun doodgebeten schapen. Deze subsidie en vergoedingen zijn aan
allerlei voorwaarden gebonden en uiteindelijk blijft de boer verantwoordelijk voor het
beschermen van zijn dieren. Verder blijft het de vraag in hoeverre de recreant die de Veluwe
bezoekt last krijgt of gevaar loopt als hun pad de wolf kruist.
Biodiversiteit
De wolf die hoog in de voedsel keten staat zal invloed hebben op de biodiversiteit van de Veluwe.
Kwetsbare soorten zullen het onderspit delven als de wolf de overhand krijgt. Je ziet dat ook bij
de vos die heel veel vogelnestjes met jonge vogels op de akkers opeet, zoals de kievit.
De ChristenUnie fractie is van mening dat er in Nederland geen plaats is voor de wolf. Nederland
is te klein en dichtbevolkt om er een verantwoord leefgebied voor de wolf te kunnen realiseren.
Het zal veel frustraties opleveren bij boer en burger en veel tijd en geld gaan kosten om de wolf
in toom te houden
Provinciale Staten

Het is de bedoeling dat het onderwerp “wolf “ voor het zomer reces besproken gaat worden in de
Provinciale Staten van Gelderland.

Vraag.
Het is dus belangrijk 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.
1. Deelt het college dit standpunt? Waarom wel of waarom niet?
In de Provinciale Staten zal dit onderwerp voor het zomerreces besproken worden.
2. Is het College van B&W bereid dit standpunt te bepleiten bij de Provinciale Staten
voordat daar dit onderwerp besproken wordt?
Met vriendelijke groeten,
Jaap van den Top

