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Betreft: De impact van de wolf in Brabant  
 
28 april 2020 
 
Geacht college, 
  
Maandag verscheen het bericht op NOS1 dat er in Someren maar liefst vier Schotse Hooglanders zijn 
doodgebeten door een wolf. De VVD is bezorgd om het welzijn van (landbouw)huisdieren in Brabant 
door de komst van de wolf. Het is namelijk zo dat de wolf, die een beschermde status geniet, geen 
natuurlijke vijanden heeft. Voor de VVD is het belangrijk dat de wolvenpopulatie op een goede manier 
beheerd wordt en dat de risico’s voor zowel de (landbouw)huisdieren alsmede de volksgezondheid en 
de risico’s voor de (verkeers)veiligheid zo klein mogelijk zijn. Ook is het wat de VVD Brabant betreft 
cruciaal om met de omgeving en belanghebbenden in gesprek te gaan over deze problematiek.  
 
De VVD Brabant heeft daarom de volgende vragen: 

1. Hoeveel incidenten met een wolf zijn er in Brabant tot nu toe geweest?  
2. Welke mogelijkheden heeft u als GS om preventieve maatregelen te nemen tegen risico’s op 

schade door de wolf?  
3. Bent u het met de VVD eens dat het zeer onwenselijk is dat boeren, zoals de heer Leenders uit 

Someren, moeten vrezen voor het welzijn van hun dieren door de komst van de wolf in 
Brabant? Zo nee, waarom niet?  

4. Kunt u toelichten hoe de schadeafwikkeling bij aanvallen op dieren door de wolf momenteel 
wordt uitgevoerd?  

5. Op welke manier worden overige negatieve effecten van de komst door de wolf, zoals 
(verkeers)veiligheid en gevaren voor de volksgezondheid, gemonitord en beteugeld?  

6. De wolf heeft een beschermde status. Welke mogelijkheden zijn er op dit moment om de wolf 
te verjagen of te bestrijden? 

7. Het lijkt erop dat deze mogelijkheden niet voldoende zijn. Welke aanvullende mogelijkheden 
zijn er die op dit moment niet worden ingezet?  

8. De wolf heeft geen natuurlijke vijanden in Nederland. Hoe gaat u ervoor zorgen dat de 
wolvenpopulatie in Brabant beheersbaar blijft? Bent u hierover in gesprek met bijvoorbeeld 
de KNJV?   

9. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om deze zaken met alle betrokkenen te 
bespreken? Bent u bereid de in het artikel genoemde wolvencommissie in te stellen? Zo nee, 
waarom niet?  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de fractie van de VVD Brabant, 
 
Roel Gremmen  
 


