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Vergadering   
Commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid 

Datum vergadering  
19 augustus 2020 

Agendapunt / Bespreekpunt * 
Wolven in Flevoland 

Aanwezigheid 
portefeuillehouder gewenst?  
Ja 
  

  
Motivering van het verzoek  
 
Aanleiding:  
(bijvoorbeeld een actuele ontwikkeling, een ontvangen document, GS besluit)  
 
• Sinds de komst van de wolf in Nederland zijn er al een aantal aanvallen op 

landbouw(huis)dieren geweest, ook in Flevoland; 
• Het Nederlandse (en Flevolandse landschap) is een open cultuurlandschap, waar grote 

sympathie is voor landbouwhuisdieren die buiten lopen; 
• Preventieve maatregelen tegen de wolf zijn arbeidsintensief en kostbaar; 
• Onderzoekers waarschuwen dat de wolf schuw moet blijven en geweerd moet worden 

uit bewoond gebied om aanvallen op mensen te voorkomen; dit is niet te realiseren in 
een dichtbevolkt gebied zoals Nederland anno 2020; 

• Dit onder andere blijkt uit de situaties in Brabant van mei jongsleden, waar de wolf 
schapen bereikt via een woonwijk, rechtsreeks in de stal komt (Lunteren) en in 
Friesland (Donkerbroek) waar de wolf op 400 meter afstand van een woning werd 
gesignaleerd; 

• Inwoners en toeristen veilig moeten zijn en zich veilig moeten voelen in onze 
provincie. 

 
Doel (Wat moet de bespreking opleveren?)  
(bijvoorbeeld: inzicht-formatie/beeldvormend, aanscherpen opinie/oordeelsvormend, 
inleiding tot een besluit betreffende het geagendeerde onderwerp)  
Bespreking zorgt voor meer kennis bij Statenleden, zodat op basis van deze kennis een 
besluit in een Statenvergadering genomen kan worden. 
 
 
Inhoud   
 
Te bespreken visie, stelling, standpunt  
Te bespreken standpunten: 
• De provincie moet alles in het werk stellen om interprovinciaal beleid bij te sturen, 

zodanig dat Flevoland als wolf-vrij gebied wordt aangewezen, waar beheer op de wolf 
mogelijk is. 



• De provincie moet actief met alle belanghebbenden aan de slag gaan met een plan van 
aanpak om de wolf uit Flevoland te weren cq de wolf te beheren. 

 
Vragen aan de andere fracties 
Bent u het met bovenstaande standpunten eens? 
 
Vragen aan het College  
Kunt u alles in het werk stellen om interprovinciaal beleid bij te sturen en kunt u actief aan 
de slag met een plan van aanpak met alle belanghebbenden? 
 

 
 

* Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:  
1 Interprovinciaal wolvenplan 

 
 


