
           

Motie 27 
 
 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 22 december 2022 

 

Onderwerp: Preventieve aanpak wolf 

Context: 

In het Dagblad van het Noorden in december al meerdere artikelen gewijd zijn aan wolvenaanvallen 
in onze provincie. Ook in onze gemeente zijn al meerdere meldingen gedaan van een 
(vermoedelijke) wolvenaanval de laatste zeer recent op 30 november in Overschild. 

De eerste wolf heeft zich in 2018 in ons land gevestigd en vanaf 2019 worden er ieder jaar jongen 
geboren en ontstaan er meer wolvenparen. Dat in de provincie Drenthe al 29 verschillende DNA 
sporen zijn gevonden. De wolf is een beschermde diersoort, de provincies zijn wettelijk 
verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. In interprovinciaal verband (IPO) is er 
dan ook in 2019 een “Wolvenplan” opgesteld. Dit wolvenplan heeft een looptijd van drie jaar en 
wordt binnenkort herzien in IPO verband. 

De gemeente is niet het bevoegde gezag voor de aanpak van de wolf, maar er zijn toenemende 
zorgen onder zowel beroepsmatige als hobbymatige houders van kleinere landbouw huisdieren zoals 
schapen en geiten. Daarnaast zien wij dat de wolf steeds meer slachtoffers maakt onder 
landbouwhuisdieren. Momenteel is ingrijpen slechts aan de orde als wolven gevaarlijk of 
problematisch gedrag vertonen, in relatie tot mensen en in het geval er hybridisatie met honden zou 
optreden. 

Op dit moment zijn er meerdere provincies die een provinciaal wolvenbeleid hebben opgesteld met 
wolvencommissies en bijbehorende subsidies om met direct belanghebbenden te onderzoeken, welke 
maatregelen nodig zijn en hoe de provincie hierbij kan ondersteunen. De provincie Groningen heeft 
dit nog niet ingeregeld. 

Constaterende dat:  

• Aanvallen van wolven plaatsvinden op zowel “onbeschermde” dieren als dieren die in een 
wolf-werend hekwerk verblijven. 

• Een deel van onze inwoners en kinderen zich angstig voelen in het buitengebied tijdens het 
recreëren en naar school fietsen. 

• Er is door de Provincie Groningen aangegeven te onderzoeken of er juridische mogelijkheden 
zijn om de wolf te bejagen of te verjagen. 

 

Overwegende dat: 

• De wolf een bedreiging vormt voor onze inwoners en hun dieren. 

• Onze gemeente een groot buitengebied heeft met landbouwhuisdieren/paarden in de wei 
maar ook als grazers in natuurgebieden. 

• Het geen verantwoordelijkheid van individuele inwoners hoort te zijn om zich te beschermen 
tegen gevaarlijke roofdieren, maar het een verantwoordelijkheid van de overheid en 
beheerders van natuurgebieden is om ervoor te zorgen dat de wolf geen schade toe kan 
brengen. 

• De eigenaren ondanks hun zorgplicht hun dieren niet voldoende kunnen beschermen 
aangezien de wolf ook binnen rasters slachtoffers blijft maken. 

• Ondersteuning in preventieve maatregelen gewenst is. 

• De wolf een beschermde status heeft binnen Europese regelgeving, maar de lidstaten zelf de 
mogelijkheid hebben om gebiedseigen beheer toe te passen zie: Duitsland en Frankrijk. 

• Het wolvenplan van het IPO in 2023 wordt herzien, de mogelijkheden tot beheer hierin op 
korte termijn uitgewerkt dienen te worden. 



           

 

Roept het college op om: 

• Er bij de provincie op aan te dringen om een wolvencommissie, met bijbehorend beleid en 
middelen, in te richten om (hobby)boeren te ondersteunen bij het uitvoeren van preventieve 
maatregelen. 

• Er bij de provincie op aan te dringen dat bij de herziening van het wolvenplan meer 
beheermaatregelen worden opgenomen ter bescherming van mens en dier tegen de wolf. 

• In alle overleggen waarin bepaald wordt met onder andere de provincie Groningen en 
betrokken ministeries hoe om te gaan met de wolvenpopulaties of probleem wolf 
bovenstaande actief over te brengen. 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 

 

 

Hoogezand, 22 december 2022 

Namens de fracties van de VVD, CDA en BBP  

 

Marjolein Vulpes      Erianne van der Burg     Kor Hoving   

 

                                  

 

   overgenomen 

De motie   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 

                                verworpen                                                

 

fracties voor: 

 

fracties tegen:  

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2022 

 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

 
Mieke Bouwman 

Griffier  

 

 
Motie:  
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 
 
Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


