
 

 

Motie 
 
Onderwerp Wolven in West Betuwe, hoe te beheren 
Datum 29 november 2022 
Ingediend door de fractie(s) Dorpsbelangen 

 

 

De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 29 november 2022, 

 

Constaterende dat:  

• Er de laatste tijd melding gemaakt wordt van wolven in Gelderland en ook in onze gemeente; 

• Er landbouwhuisdieren zijn aangevallen/verwond/gedood door de wolf; 

• De aanvallen vinden plaats op zowel ‘onbeschermde’ dieren als dieren die in een wolfwerend 

hekwerk verblijven; 

• Onze gemeente een groot buitengebied heeft met landbouwhuisdieren/huisdieren/paarden in de 

wei; 

• De wolf een beschermde status heeft binnen de Europese Wetgeving. 

 

Overwegende dat: 

• De wolf steeds vaker onnatuurlijk gedrag vertoont. Dat wil zeggen minder schuw gedrag vertoont 

en ook overdag wordt gezien; 

• De wolf niet alleen doodt, maar op al het vee blijft reageren (bijten/verwonden) zolang er beweging 

is, wat vreselijke rijt- en bijtwonden tot gevolg heeft; 

• De aanvallen zowel voor het vee (tot nu toe schapen, koeien, kalveren, pony’s) als voor de 

eigenaren zeer traumatisch zijn; 

• De eigenaren ondanks hun zorgplicht hun dieren niet voldoende kunnen beschermen, aangezien de 

wolf ook binnen rasters slachtoffers blijft maken; 

• Sommige terreinen bovendien niet te omheinen zijn, omdat dat financieel niet haalbaar is; 

• Het gedrag van de wolf risico’s met zich meebrengt voor onze inwoners en huis- en 

landbouwdieren; 

• Een deel van onze inwoners en kinderen zich angstig voelen in het buitengebied tijdens het 

recreëren en naar school gaan. 

 

Voorts overwegende dat: 

• Er door ons omringende landen schijnbaar juridische mogelijkheden zijn gevonden binnen de 

Europese Wetgeving om wolven te bejagen of te verjagen (in elk geval in Duitsland en Frankrijk). 

 

Is van mening dat: 

• De bescherming van onze inwoners, huis- en landbouwhuisdieren duidelijk boven een leefgebied 

voor de wolf of wolven gaat;  

• Er niet gewacht dient te worden met het opstellen van een ‘Beheerplan Wolven’ in onze provincie 

totdat er mensen aangevallen worden. Dat er nu (drachtige) schapen, koeien, kalveren, pony’s en 

geiten aangevallen en gedood worden is al erg genoeg; 



Pagina 2 van 2 

 

• De mogelijkheden tot beheer, inclusief bejagen of verjagen, op korte termijn uitgewerkt dienen te 

worden; 

• Er gekeken wordt hoe omringende landen wel juridische mogelijkheden hebben gezien binnen de 

Europese Wetgeving om de wolf actief te beheren, inclusief bejagen of te verjagen. En deze 

mogelijkheden ook mee te nemen in het op te stellen ‘Beheerplan Wolven’.  

 

Spreekt uit dat: 

• Hij zich ernstige zorgen maakt over de ontwikkeling van de wolvenpopulatie en het plotseling hier 

verschijnen van de wolf en eventuele probleemwolven binnen de provincie Gelderland en de 

gemeente West Betuwe; 

• De Europese Wetgeving ter discussie gesteld moet worden over de beschermde status van de wolf 

en de beheermogelijkheden bij te grote populaties of probleemwolven. 

 

Verzoekt het college: 

Bovenstaande actief over te brengen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, 

aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en bij alle overleggen waarin 

bepaald wordt hoe om te gaan met de wolvenpopulatie of probleemwolven. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Getekend, 

 

Gerrit de Jong 

Dorpsbelangen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


