Schriftelijke vragen (art. 33 RvO 2018)
Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet
Datum

:

17 december 2018

Van

:

Koos Meijer, fractievoorzitter

Onderwerp

:

Wolvenproblematiek

Geacht college,
In 2015 werd, tot ongeloof van velen, de wolf weer in Nederland gesignaleerd. Nu, eind
2018, is het niet meer de vraag of de wolf er is, maar is de vraag of er al roedels zijn of
worden gevormd. En wat de effecten zijn van de aanwezigheid van de wolf in een natuur
en samenleving die een dergelijk dier niet kent en (nog) niet weet hoe er mee om te
gaan.
De noodzaak om op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau over de wolf een
duidelijk beheerbeleid op te stellen en dat na te leven wordt met de dag groter.
Ondertussen houdt de wolf fors thuis op de Noord-Veluwe met de moeflons en andere
schapen als eerste slachtoffers. Over een paar maanden werpen de herten en reeën.
Hebben die kalveren enige overlevingskans met wolven in de buurt?
Betrouwbare waarnemingen van faunabeheerders geven nu het beeld dat er in het gebied Noord-Veluwe, dus ook op de Nunspeeste gronden, waarschijnlijk drie wolven actief
zijn.
In 2016 heeft CDA Nunspeet zich ingezet om de moeflon in de enige Nederlandse vrije
wildbaan voor moeflons te behouden en met succes. Onze oproep heeft er mede toe geleid dat er tussen faunabeheerdersorganisaties vergaande afspraken zijn gemaakt om de
moeflon in bepaalde gebieden een reële overlevingskans te geven. En nu? Geen moeflon
meer te zien. De dagelijkse waarnemingen en ervaringen van de faunabeheerders op de
Noord-Veluwe laten zien dat het overige wild ril en onrustig is en de wildzichtbaarheid
sterk is afgenomen.
De CDA-fractie heeft in dit kader de volgende vragen:
1. Deelt u onze zorgen over het toenemend aantal wolven op de Noord-Veluwe en
onderkent u de conseqeunties daarvan op de bestaande wildpopulatie?
2. Onderkent u de mogelijke risico’s bij een ‘toevallige ontmoeting’ van de wolf of
wolven met een mens?
3. Op welke wijze bent u betrokken bij het opstellen en de uitvoering van het zogenaamde ‘Wolvenplan’ van o.a. de provincie Gelderland?

4. Indien u niet bij het ‘wolvenplan’ betrokken bent vindt u dat u, als zijnde de bestuurslaag die het dichtst op de dagelijkse realiteit zit en er in voorkomende geval
als eerste mee wordt geconfronteerd, niet vreemd en welke stappen gaat u nemen om alsnog bij het wolvenplan betrokken te worden?
5. Op welke wijze kunt en wilt u de bewoners en toeristen van het gebied Noord-Veluwe en specifiek dat gedeelte dat tot het Nunspeetse grondgebied behoort, informeren over de wolven en hoe te handelen bij een mogelijke confrontatie met een
wolf of wolven?
Voor de beantwoording wordt een schriftelijke reactie verlangd.

