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Vee of wolf in de wei?

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2022
gehoord hebbende de beraadslaging;
constaterende dat
● er zich reeds een wolvenpaar met 3 welpen in het grensgebied van Fryslân en
Drenthe gevestigd heeft
● er dit jaar al rond de 200 dieren – schapen, koeien, kalveren en pony’s - in Fryslân
en Drenthe verscheurd zijn door wolven
● dat wolvenaanvallen niet alleen veel leed veroorzaken bij deze dieren, maar ook
emotioneel leed betekenen voor hun eigenaren, familieleden, buurtgenoten en alle
andere betrokkenen
● de wolven in Nederland door de hoge mate van bescherming niet schuw zijn en
mensen en woongebieden geregeld benaderen, waardoor men zich steeds meer
onveilig gaat voelen in eigen woonomgeving
overwegende dat
● Wolven niet passen in een dichtbevolkt land, waarin robuuste natuurgebieden
ontbreken
● Het huidige beleid ervoor gaat zorgen dat vee en hobbydieren niet meer geweid
worden, wat ook gevolgen heeft voor stikstofuitstoot en biodiversiteit (o.a.
heidebiotoop en weidevogelbiotoop!)
● Het huidige beleid in Nederland uitgaat van het financieel vergoeden van gedode
schapen, niet zijnde vervolgschade als stress, verwerpen en niet meer drachtig
kunnen worden
● Het huidige beleid met alleen preventieve maatregelen tegen de wolf – ondanks
tegemoetkomingen - te arbeidsintensief, te kostbaar en onvoldoende effectief is
● Echt adequate preventieve maatregelen, uitermate duur zijn en zorgen voor een
verminking van het Friese weidelandschap
● er in een aantal andere Europese landen wel beheer (bejaging) mogelijk is, zeker

wanneer wolven vee en hobbydieren aanvallen
● beheer van invloed is op het gedrag van de wolf: in Spanje is gebleken dat bij
bejaging de wolf meer afstand houdt van bewoond gebied
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
● samen met de provincie Drenthe - en zo mogelijk meer provincies - het Rijk
duidelijk te maken dat de situatie op het platteland nu al onhoudbaar is
● bij het Rijk aan te dringen op het beheer van de wolvenpopulatie in gebieden met
vee, waartoe de huidige wetgeving voldoende ruimte biedt
● bij het Rijk opnieuw aan te dringen om zich in Europa in te zetten voor een lagere
beschermingsstatus van de wolf
en gaan over tot de orde van de dag
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