
MOTIE 2022.34Kamminga -  ‘Geen ruimte voor de wolf in Drenthe’ 

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Hilde Kamminga (VVD)

Raadsvergadering d.d. 8 november 2022

Agendapunt: 6. Begroting 2023

De raad van de gemeente Tynaarlo;

in vergadering bijeen op 22 november 2022,

constaterende dat: 

1. sinds de komst van de wolf in Nederland in 2015 al vele aanvallen zijn geweest op schapen, 
geiten, pony’s en kalveren;

2. de veronderstelde schuwheid van de wolf blijkbaar is afgenomen, aangezien deze steeds 
vaker wordt gezien op plekken dichtbij mensen, zoals op erven, campings, in tuinen en bij 
fietsroutes van schoolkinderen;

3. de wolf inmiddels ook binnen de gemeente Tynaarlo is gesignaleerd;
4. de aanbevolen maatregelen van bijvoorbeeld afrastering en schrikdraad in de praktijk 

onwerkbaar, onhaalbaar en onbetaalbaar zijn en nevenschade veroorzaken doordat wild erin
verstrikt raakt;

5. natuurbeheerders hun bedrijfsvoering hebben moeten aanpassen, omdat zij hun vrijlopende 
kuddes niet kunnen beschermen, met gevolgen voor het beheer van hun gronden;

6. de aangerichte emotionele en economische schade er in toenemende mate toe leidt dat 
inwoners zich onveilig voelen en menen dat de overheid hen in de steek laat;

overwegende dat:

1. de wolf, ondanks het kleine aantal, een reële bedreiging vormt voor onze huisdieren, en op 
termijn mogelijk ook voor de mens;

2. de huidige aanpak van tolereren ertoe heeft geleid dat de wolf de mens niet als bedreiging 
ziet en de makkelijke prooi van huisdieren kiest, naast of boven wild dat kan vluchten of zich 
verdedigen;

3. het feit dat huisdieren soms ook door honden worden aangevallen geen argument kan zijn er
een nieuwe bedreiging aan toe te voegen;

4. niet van individuele burgers verwacht mag worden dat zij zich tegen gevaarlijke roofdieren 
beschermen, maar dat dit de verantwoordelijkheid van de overheid is;

5. deze verantwoordelijkheid extra zwaar weegt wanneer het voor burgers en organisaties in 
feite onmogelijk is om zichzelf te beschermen;

6. sinds het verdwijnen van de wolf, twee eeuwen geleden,  het leefgebied van de mens zo 
sterk is toegenomen dat er in Nederland, ook in Drenthe, geen ruimte meer is voor 
permanente vestiging van de wolf;

roept het college op:



1. Er bij het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Drenthe op 
aan te dringen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van burgers en hun huisdieren 
op te pakken;

2. Deze overheden op te roepen om, ter bescherming van de inwoners van de gemeente 
Tynaarlo en van Drenthe, de wolf actief uit Drenthe te weren;

3. Hiervoor bestaande internationale verdragen en andere wet- en regelgeving, waaronder art. 
16 van de EU-Habitatrichtlijn (EU-Richtlijn 92/43/EEG) ruimt toe te passen en uit te voeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de VVD 


