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Statenvergadering 17 juni 2020

Agendapunt Motie vreemd

Korte titel motie Wolf niet welkom in Fryslân

De Staten, in vergadering bijeen op 17 juni 2020

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

● Sinds de komst van de wolf in Nederland er al veel aanvallen op 
landbouw(huis)dieren zijn geweest, ook in Fryslân;

● Het huidige beleid in Fryslân uitgaat van het financieel vergoeden van gedode 
dieren, maar niet uitgaat van vergoeding van de volledige schade en de 
vervolgschade. Hierdoor wordt met name de Friese schapenhouderij hard getroffen;

● De schapenhouderij een belangrijke functie heeft bij grasland- en landschapsbeheer 
en daarmee de Friese landschapswaarde en biodiversiteit;

● Het Nederlandse (en Friese landschap) een open cultuurlandschap is, waar grote 
sympathie is voor landbouwhuisdieren die buiten lopen

● Preventieve maatregelen tegen de wolf arbeidsintensief en kostbaar zijn en hierdoor 
het gevaar ontstaat dat de schapenhouderij uit Fryslân verdwijnt;

● (Er in andere provincies waaronder Drenthe en Gelderland goed overleg is met de 
partijen ‘uit het veld’)

● Onderzoekers waarschuwen dat de wolf schuw moet blijven en geweerd moet 
worden uit bewoond gebied om aanvallen op mensen te voorkomen; dit niet te 
realiseren is in een dichtbevolkt gebied zoals Nederland anno 2020;

● Dit onder andere blijkt uit de situaties in Brabant van mei jongsleden, waar de wolf 
schapen bereikt via een woonwijk, rechtsreeks in de stal komt (Lunteren) en in 
Friesland (Donkerbroek) waar de wolf op 400 meter afstand van een woning werd 
gesignaleerd;

● inwoners en toeristen veilig moeten zijn en zich veilig moeten voelen in onze 
provincie; 

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit



Overwegende dat: 

 De wolf alleen thuishoort in hele forse natuurgebieden, die er in het dichtbevolkte 
Nederland niet/nauwelijks zijn;

 er voor de wolf in andere delen van Europa wellicht wel een natuurlijke leefomgeving
te vinden is, waardoor het verplaatsen van de wolf naar elders tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren;
De (hobby) dierhouderij bij uitbreiding van de wolf in Fryslân de keuze maakt om 
dieren/vee niet meer buiten te laten grazen cq de bedrijfsvoering te beëindigen;

 Op dit moment de situatie voor de provincie nog beheersbaar is en maatregelen en 
kosten voor beheer nog te overzien zijn;

 de huidige populaties van ganzen als duidelijk voorbeeld dienen voor het te laat 
starten met actief beheer;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 

● Actief met alle belanghebbenden met behulp van een (binnenkort op te richten) 
gebiedscommissie aan de slag te gaan met een plan van aanpak om de wolf uit 
Fryslân te weren cq de wolf te beheren.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener:

Mede-indieners:

VVD – Marten Dijkstra
CDA – Attje Meekma
FvD – Maarten Goudzwaard
PVV – Harry Graansma


