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Inleiding
De afgelopen tijd zijn er veel berichten verschenen over aanvallen van een
rondzwervende wolf. Daarnaast is er veel discussie in de media over de wolf. Wij
maken ons ook zorgen over de berichten dat de vrouwtjeswolf van de roedel die zich
gevestigd heeft op de Veluwe wederom drachtig zou zijn. Dit vergroot op het termijn
het aantal rondzwervende wolven en mogelijk de aanvallen op landbouw- en
huisdieren.
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Vragen
Bent u bekend met de berichten omtrent de wolvenaanvallen in Rivierenland? Hoe
kijkt u aan tegen de verschillende gebieden in Gelderland (Achterhoek, Rivierenland,
Veluwe, etc) als geschikt leefgebied voor wolven gezien het feit dat Nederland één
van de dichtstbevolkte delta's ter wereld is en wolven zich niet laten leiden door
(bestuurlijke) grenzen?
Bent u bekend met de Duitse aanpak in Nedersaksen 1 waarin delen van deze Duitse
deelstaat effectief als wolfvrij worden verklaard en het verwijderen van wolven uit
deze gebieden wordt vergemakkelijkt? Hoe staat u tegenover een dergelijke aanpak?
Welke mogelijkheden ziet u om (elementen van) deze aanpak ook in Gelderland te
gebruiken?
Bent u bereid om het vestigingsgebied van de wolf te begrenzen, gelijk aan de wilde
zwijnen in Gelderland?
Wat zijn volgens u 'passende maatregelen' in de zin van artikel 2.2 lid 2 van de Wet
Natuurbescherming en artikel 6 lid 1 en 2 van de Habitatrichtlijn die getroffen zouden
moeten worden voor Natura 2000-gebieden gezien het feit dat de aanwezigheid van
de wolf het behalen en behouden van de instandhoudingsdoelstellingen en de
natuurlijke habitats kan bedreigen?
Wie moet volgens u de schade die door wolven wordt veroorzaakt aan andere zaken
dan gehouden (landbouwhuis)dieren - zoals floraschade, commerciële schade
geleden door nationale natuurparken en schade aan andere dieren dan
landhuisbouwdieren - dragen in gevallen waar wolven rasters overwinnen?
Hoe kijkt u aan tegen het gecontroleerd beheer van de wolf in Nederland, door middel
van bijvoorbeeld preventief afschot en/of afrasteren, ter bescherming van
eigendommen, kwetsbare soorten, natuurlijke habitattypen, prioritaire habitattypen en
andere natuurwaarden van een aangewezen Natura 2000-gebied?
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7. Bent u het met ons eens dat de provincie het bevoegd gezag is om een ontheffing te
verlenen in het kader Natuurbeschermingswet, met inachtneming van artikel 3.8, voor
het afschieten van de wolf, dus het ook aan PS is om kaders te stellen wanneer
afschot plaats mag vinden?

