
Artikel 38 vragen CDA Culemborg  Bescherming landbouwhuisdieren tegen wolven d.d. 16 juni 2020.

Vragen aan College,

Ook in Culemborg zijn in de afgelopen maanden op meerdere plekken in het buitengebied meerdere 
schapen gedood en verwond aangetroffen door toedoen van een wolf.  

Inwoners in het buitengebied van Culemborg zijn door de gemeente per brief op 30 april j.l. 
geïnformeerd over deze situatie. In deze brief worden mogelijke houders van schapen gewezen op 
hun eigen verantwoordelijkheid om dieren te beschermen tegen de aanvallen van een wolf. 
Daarnaast worden inwoners in de brief gewezen op de mogelijkheden van een schadevergoeding op 
het moment dat de wolf schade zou hebben aangericht bij (zowel bedrijfsmatig als hobbymatig 
gehouden) landbouwhuisdieren. 

Op basis van ontvangen reacties uit het buitengebied heeft het CDA de volgende vragen;
1. De wolf is op dit moment een beschermd dier. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige 

wetgeving? Hoe ziet u de aanwezigheid van de wolf in relatie tot de veehouderij?  
2. Ziet het college mogelijkheden om te kijken naar een pragmatische oplossing om nieuwe 

aanvallen van een wolf naar de toekomst toe te voorkomen? Dit zodat de dieren die in het 
buitengebied gehouden niet onnodig ten prooi vallen aan een wolf? 

3. Is het college bereid hierover met de provincie Gelderland, als beleidsverantwoordelijke voor 
de uitwerking van de habitatrichtlijn in Gelderland, in overleg te gaan om te zoeken naar 
acceptabele oplossingen voor de veiligheid van mens en dier in Gelderland en de huidige 
ervaringen in rivierengebied; nadrukkelijk in te brengen in het programma Wolf in Nederland

4. Is het college bereid om bij het college van gedeputeerde staten van Gelderland er op aan te 
dringen op korte termijn in overleg te treden met de agrarische ondernemers van Culemborg 
en omliggende gemeenten, met tot doel knelpunten te inventariseren en oplossingen te 
vinden, zodat de situatie zich niet opnieuw hoeft voor te doen? 

Wij zien het antwoord op bovenstaande vragen gaarne tegemoet.
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