
 

 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten van Overijssel 
 

Motie vreemd 
Artikel 62 RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2019 

 

Datum   

9 november  2022    Agendapunt nr. 10 

 

 

Motie vreemd  ‘Beheer Wolvenpopulatie’ 

 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 9 november 2022  

 

 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

 

 

constaterende dat, 

 

• in Overijssel en aangrenzende provincies sprake is van een toename van het aantal 

wolven; 

• er hierdoor ook sprake is van een verontrustende toename van het aantal aanvallen 

door wolven op landbouwhuisdieren;  

• de eigenaren van deze dieren hierdoor materiële schade lijden; 

• de immateriële schade vanwege de aanblik van hun gewonde, verminkte en gedode 

dieren bij de eigenaren en hun gezinnen vele malen ingrijpender is; 

•  bij eigenaren van landbouwhuisdieren, maar ook bij bezoekers van natuurgebieden 

er in toenemende mate sprake is van angst, onzekerheid en gevoelens van 

onveiligheid vanwege het gedrag van de wolf;  

 

overwegende dat, 

 

• op grond van Europese wet- en regelgeving de wolf een beschermde status heeft; 

• dezelfde Europese wet- en regelgeving de mogelijkheid biedt om hier, onder bepaalde 

voorwaarden, van af te wijken;  

• dat een van die voorwaarden is het voorkomen van ernstige schade aan 

veehouderijen, (Habitatrichtlijn 92/43/EEG artikel 16 lid 1.b); 

• gezien de actieradius van een wolf het totale leefgebied van de wolf zich uitstrekt van 

Nederland tot en met Duitsland en Polen en dit mogelijkheden biedt om de 

‘Nederlandse’ wolvenpopulatie onderdeel te laten zijn van een veel grotere populatie 

met geschikte leefgebieden, waardoor de staat van instandhouding gewaarborgd is en 

buiten de leefgebieden verjaging en bejaging mogelijk moet zijn; 

 

van mening dat, 

 

• er gelet op recente wolvenaanvallen en de te verwachten toename hiervan en de 

schrijnende impact hiervan, sprake is van ernstige schade aan veehouderijen; 

• Nederland te dichtbevolkt is waardoor er (bijna) altijd sprake is van een groot 

spanningsveld tussen het belang van de wolf en het belang van inwoners en 

ondernemers; 

• er in Nederland onvoldoende grote natuurgebieden zijn waar wolven voldoende rust 

en voedsel kunnen vinden; 

 

spreken uit dat, 

 

• dat er aanleiding is om te verkennen onder welke condities er over kan worden 

gegaan tot actief beheer van de wolvenpopulatie in onze regio; 
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verzoeken GS, 

 

•  Bij voorkeur gezamenlijk met andere provincies en de minister van LNV te verkennen 

wat de mogelijkheden zijn voor actief beheer van de wolvenpopulatie en PS hierover 

voor juli 2023 te informeren; 

 

 

en gaan over tot de orde van de dag.    

 

 

SGP                  FMO                 Groep Brommer VVD   OCL    

Dirk van Dijk     Chilion Snoek    Gert Brommer Wim Tutert Johan Almekinders  

 

CDA 

Jeroen Piksen 

 

 


