
 

Vragen voor het vragenuur dienen uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de 
raadsvergadering voor 12:00 uur worden ingediend.   

 
Vragen voor het vragenuur  
 

 

Datum: 17-2-2023 

 

Onderwerp : Preventieve aanpak wolf 

Graag wil ik tijdens het vragenuur de volgende vragen aan het college stellen: 
 
Tijdens de raadsvergadering van 22 december is de motie 'preventieve aanpak wolf' aangenomen. Het 
college heeft toegezegd dat één van de wethouders zitting zal nemen in een 'wolvencommissie' bij de 
provincie Groningen. Daarnaast is deze motie onder de aandacht gebracht van GS en PS.  
 
Op 15 februari 2023 stond het volgende artikel in het DvhN "'Situatie onhoudbaar': Drenthe wil minder 
beschermde wolf. Tot onze grote verbazing zagen wij dat Drenthe, Overijssel en Friesland deze brief 
gezamenlijk aan Brussel hadden verstuurd, maar dat Groningen deze brief niet mede had 
ondertekend. Met deze brief wordt gepleit voor een verlaging van het Europese Beschermingsniveau. 
Zodat er een adequate aanpak kan komen voor de overlast gevende wolf. Onze fractie betreurt het 
dat deze brief niet ook door onze provincie is ondertekend aangezien de overlast in onze provincie 
vrijwel gelijk wordt beleefd als in de provincies die wel de keuze hebben gemaakt om deze brief te 
ondertekenen. Wij vragen ons af of Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de provincie 
Groningen wel voldoende 'voelsprieten' hebben voor wat er leeft in onze provincie op dit gebied. 
 
Daarom hebben wij de volgende vragen: 
 

- Wat is de status van de wolvencommissie? 
- Welke stappen worden er genomen om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen in het 

nemen van preventieve maatregelen? 
- Is het college het met ons eens dat het besluit om bovengenoemde brief mede te 

ondertekenen een gemiste kans is om een eenduidige en duidelijk Noordelijk signaal af te 
geven? 

 
 

Marjolein Vulpes, fractie VVD 

 

 
 
 

 
Algemene informatie: Vragen voor het vragenuur kenmerken zich als informerende vragen over actualiteiten. Raadsleden 
kunnen tijdens de vergadering niet-technische vragen stellen. Er is geen debat mogelijk waardoor verantwoordingsvragen buiten 
de orde zijn 
 
Informatie voor de raad: Vragen moeten worden ingediend uiterlijk de woensdag voorafgaand aan de raadsvergadering om 
12:00 uur. Deze vragen zullen in de raadsvergadering mondeling worden beantwoord. 
Als de actualiteit daartoe aanleiding geeft kunnen, na het onder punt 1 genoemde tijdstip, over dat onderwerp informatieve vragen 
worden gesteld. De vragenstellers moeten er rekening mee houden dat er niet onmiddellijk een adequaat antwoord gegeven zal 
kunnen worden. Daarvoor geldt als afspraak dat de antwoorden op deze actuele vragen binnen 7 dagen in de vorm van een door 
het college(lid) opgestelde schriftelijke memo, na tussenkomst van de griffier in de dagmail toegezonden krijgen.  
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: 
De griffie mailt (outlook) de vraag naar de professionals in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder, directeur en 
voorzitter van de raad. De professional informeert de portefeuillehouder over de beantwoording van de vraag. Afhankelijk van de 



 

vraag neemt de professional de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
portefeuillehouder beantwoordt de vragen mondeling tijdens het vragenuur. Mocht dit niet lukken is het aan de professional om de 
portefeuillehouder te informeren dat beantwoording van de vragen op zo’n korte termijn niet mogelijk is en ook om aan te geven 
waarom dan niet en een nieuwe termijn aan te geven zodat de wethouder dit kan aangeven in het vragenuur. 
 
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 
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