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Motie vreemd

Korte titel motie

De Wolf

De Staten, in vergadering bijeen op 18 juli 2018 gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat:
• De wolf is teruggekeerd in Fryslán;
• Het mogelijk om meerdere exemplaren gaat.
• Er signalen uit meerdere landen in West Europa zijn dat de wolf confrontatie in bewoonde gebieden niet schuwt;
• Als antwoord op schriftelijke vragen van de VVD over de risico's van wolven het college van Gedeputeerde Staten antwoordde: "Als ook de mens de wolf uit de weg
gaat, is het risico op contact daarmee te verwaarlozen en de kans op ongelukken
klein." De provincie hiermee aangeeft dat zij ongelukken met wolven en mensen dus
niet uitsluit;
• De provincie de verantwoordelijkheid draagt voor natuurbeheer en daarbij maatregelen kan nemen ter voorkoming van schade en/of letsel veroorzaakt door de
wolf/wolven.

overwegende dat:
• De wolf behoort tot de beschermde inheemse diersoorten;
• De wolf, onder de huidige wetgeving, niet gedood, gevangen, verstoord en/of verjaagd mag worden;
• Door de hoge bevolkingsdichtheid en het intensieve gebruik van grond voor onder
meer bewoning, recreatie en dierhouderij, een wolf/wolvenpopulatie een onevenredige en onacceptabele druk legt op Nederland;
• Het historisch en statistisch gezien, niet de vraag is óf er op termijn ernstige confrontaties met mensen gaan komen, maar wannéér;
• Het gevoel van veiligheid onder inwoners en houders van dieren door de aanwezigheid van wolven onder druk staat;
• Gelet op het antwoord van het college van Gedeputeerde Staten op de schriftelijke
vragen van de VVD, dat de bevolking de wolf moet ontlopen, blijkt dat er wel een
degelijk gevaar aanwezig is.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:
• Op korte termijn, in ieder geval voor 1 september, uit te zoeken (nodig in overleg met
het ministerie) welke maatregelen er mogelijk zijn/worden, ter voorkoming van schade/letsel veroorzaakt door de wolf/wolven.
• Provinciale Staten over de resultaten hiervan te informeren.
en gaan over tot de orde van de dag
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