MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 2
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Wolf niet welkom in Flevoland
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 24 juni 2020
Constaterende dat:
•
Sinds de komst van de wolf in Nederland er al een aantal aanvallen op landbouw(huis)dieren zijn
geweest, ook in Flevoland;
•
Het Nederlandse (en Flevolandse landschap) een open cultuurlandschap is, waar grote sympathie is
voor landbouwhuisdieren die buiten lopen;
•
Preventieve maatregelen tegen de wolf arbeidsintensief en kostbaar zijn;
•
Onderzoekers waarschuwen dat de wolf schuw moet blijven en geweerd moet worden uit bewoond
gebied om aanvallen op mensen te voorkomen; dit niet te realiseren is 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;
Overwegende dat:
•
De wolf alleen thuishoort in hele forse natuurgebieden, die er in het dichtbevolkte Nederland
niet/nauwelijks zijn;
•
Er voor de wolf in andere delen van Europa wellicht wel een natuurlijke leefomgeving te vinden is,
waardoor het verplaatsen van de wolf naar elders tot de mogelijkheden zou kunnen behoren;
•
Op dit moment de situatie voor de provincie nog beheersbaar is en maatregelen en kosten voor
beheer nog te overzien zijn;
•
De huidige situatie in de Oostvaardersplassen met de grote grazers duidelijk laat zien dat actief
wildbeheer noodzakelijk is;

X Verzoeken het college
•
•

□
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Spreken uit
/
Dragen het college op /
Om alles in het werk te stellen om interprovinciaal beleid bij te sturen, zodanig dat Flevoland als
wolf-vrij gebied wordt aangewezen, waar beheer op de wolf mogelijk is;
Actief met alle belanghebbenden aan de slag te gaan met een plan van aanpak om de wolf uit
Flevoland te weren cq de wolf te beheren;

en gaan over tot de orde van de dag.
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De motie is:

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 24 juni 2020.
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

