
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inlichtingen bij dhr. J.P. Cronau, telefoonnummer (026) 359 95 09 
e-mailadres: post@gelderland.nl 
 
 

Antwoord op Statenvragen PS2012-652 Arnhem, 18 september 2012 
 nr. 2012-014160 
  
 
 
 De leden van 
 Provinciale Staten 
 
Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid de heer B.G. Meerburg 
( VVD) over wolven 
 
 
 
Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen 
wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid de heer 
B.G. Meerburg toekomen. 
 
Inleiding van de vragensteller 
Volgens een bericht van Omroep Gelderland van 28-8-2012 zijn wolven welkom in Gelderland, al 
is de provincie niet van plan om de wolf op natuurlijke wijze naar onze provincie te halen. Tevens 
wordt er in het bericht gesteld dat gezamenlijke provincies nu onderzoek doen naar de 
ervaringen met de wolf in het buitenland. 
 
 
Vraag 1: 
Klopt het dat wolven inderdaad welkom zijn in Gelderland? Zo ja, voor hoeveel dieren is er 
maximaal draagkracht? 
 
Antwoord: 
De wolf is Europees wettelijk beschermd. Dat betekent dat ingrijpen in de stand van deze dieren 
pas mogelijk is als bepaalde belangen in het geding zijn, er sprake is van duurzame 
instandhouding en alternatieven geen soelaas bieden. In die zin is de soort dus welkom. Aan 
Alterra is gevraagd in beeld te brengen hoe de wolvenstand zich in Europa ontwikkelt, wat de 
ervaringen in de verschillende landen met deze soort zijn en hoe men hiermee omgaat. Tevens 
is Alterra gevraagd op wat voor termijn wij de soort in Nederland mogen verwachten. Er is niet 
gevraagd hoeveel dieren ons land kan herbergen. Het antwoord op de laatste vraag kan 
derhalve niet worden gegeven. 
 
 
Vraag 2: 
Op welke termijn wordt verwacht dat wolven zich op natuurlijke wijze in Gelderland zouden 
vestigen?  
 
Antwoord: 
Uit het onderzoek van Alterra komt naar voren dat wij de komende jaren geen rekening hoeven 
te houden met een permanente vestiging van de wolf in Nederland. Daarvoor is er nog teveel 
geschikt gebied in het buitenland, waar de soort zich eerst zal vestigen. Mogelijk krijgen wij wel 
te maken met zwervende exemplaren. Het gaat hier dan met name om jonge mannetjes die op 
zoek zijn naar een partner. Deze dieren kunnen grote afstanden afleggen en tijdelijk in een 
gebied neerstrijken om vervolgens weer naar elders te vertrekken. Mogelijk is dit vorig jaar al het 
geval geweest toen er sprake was van een waarneming van een wolf bij Duiven.  
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Vraag 3: 
Op welke manier is bij de beoordeling rekening gehouden met eventuele risico's voor de mens 
(directe veiligheid, mogelijke aanrijdingen, etc.) en risico’s voor de veiligheid van (landbouw-) 
huisdieren? 
 
Antwoord: 
Uit het onderzoek van Alterra komt naar voren dat risico's beperkt zijn. Voor de veiligheid van de 
mens hoeft niet gevreesd te worden. Bijtincidenten zijn zeer zeldzaam en bijna altijd terug te 
leiden naar rabide wolven. In West- en Midden-Europa komt geen rabiës onder wolven voor. 
Interacties met vee en huisdieren zijn er wel. Wolven kunnen schapen doden. Daarvoor kunnen 
echter maatregelen getroffen worden, waarmee in Duitsland goede ervaringen zijn opgedaan. 
Bovendien kan voor de Nederlandse situatie gesteld worden dat er veel natuurlijk voedsel voor 
de wolf aanwezig is in de vorm van reeën.  
 
 
Vraag 4: 
Bevat het Faunafonds voldoende middelen om eventuele financiële schade die wordt 
veroorzaakt door wolven te compenseren?  
 
Antwoord: 
Het Faunafonds kan een tegemoetkoming in de schade verlenen bij bedrijfsmatige landbouw. 
Aangezien het de verwachting is dat wij de komende jaren hooguit met zwervende dieren te 
maken krijgen zal de schade zeer beperkt zijn. Daarvoor zijn voldoende middelen in het fonds 
aanwezig. 
 
 
Vraag 5: 
Op welke manier kijken de verschillende terreinbeherende organisaties (TBO’s) naar een 
eventuele verspreiding van de wolf in onze provincie?  
 
Antwoord: 
De terreinbeheerders zijn in deze fase nog niet geconsulteerd. Na vaststelling van het 
onderzoeksrapport van Alterra zal nog een overleg met alle stakeholders worden belegd. Naar 
aanleiding daarvan zal besloten worden of er een wolvenplan zal worden opgesteld. 
 
 
Vraag 6: 
Welke kosten zijn gemoeid met het onderzoek dat de gezamenlijke provincies uitvoeren en welk 
deel van de kosten neemt Gelderland voor haar rekening?  
 
Antwoord: 
Het onderzoek is verricht in opdracht van EL&I, de provincies en het Faunafonds. De kosten van 
het totale onderzoek bedragen € 34.597. De bijdrage van Gelderland hierin is € 1.106. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koningin 
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris 
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