Motie
Onderwerp: Gevaren van de Wolf
De raad van de gemeente West Betuwe in vergadering bijeen op 26 mei 2020
gelezen hebbende
 het artikel in het AD/Utrecht van 29-04-2020
https://www.ad.nl/utrecht/schokkende-beelden-gestoorde-wolf-richtslachting-aan-in-culemborgse-schaapskudde~a57b3d2b/
constaterende dat:



de wolf over langere periode op vele plekken in rivierenland is waargenomen
de wolf als beschermde diersoort is aangemerkt in de habitatrichtlijn;

overwegende dat:
 de wolf in korte tijd ware slachtingen aanricht onder schaapskudden en
klaarblijkelijk alleen uit is om te doden;
 zowel beroepsmatige als hobbymatige houders van kleinere landbouw
huisdieren zoals schapen, geiten, bijzondere (landbouw) huisdieren, enz., zich
zeer ernstige zorgen maken over het wel en wee van hun dieren en moeten
omgaan met de onzekerheid of hun dieren de volgende ochtend nog in leven
zijn;
 vereisten uit de gezondheids- en welzijnswet voor dieren op gespannen voet
komen te staan met de huidige situatie waar op grote schaal dierenleed
ontstaat door de moordlust van een enkele wolf;
voorts overwegende dat:
 er vanwege de beschermde status van de wolf binnen de huidige wettelijke
kaders praktisch niet ingegrepen kan worden;
Is van mening dat:
 de huidige praktijk bewijst dat de wolf niet op een duurzame en acceptabele
wijze is te integreren in het cultuurlandschap van rivierenland;
 zonder ingrijpen het regulier weiden van landbouwhuisdieren onmogelijk wordt
en houders verplicht worden hun dieren continue op te stallen hetgeen het
natuurlijk gedrag van deze dieren zeer ten nadele komt;

verzoekt het college om:
o te onderzoeken welke instrumenten het college zelf ter beschikking
heeft, eventueel in samenspraak met de omliggende zustergemeenten,
om te kunnen ingrijpen en zijn bewoners een veilige have te kunnen
bieden;
o met de provincie Gelderland, als beleidsverantwoordelijke voor de
uitwerking van de habitatrichtlijn in Gelderland, in overleg te gaan om te
zoeken naar acceptabele oplossingen voor de veiligheid van mens en
dier in Gelderland en de huidige ervaringen in rivierengebied;
nadrukkelijk in te brengen in het programma Wolf in Nederland
o er bij het college van gedeputeerde staten van Gelderland er op aan te
dringen op korte termijn in overleg te treden met de agrarische
ondernemers van West Betuwe en omliggende gemeenten, met tot doel
knelpunten te inventariseren en oplossingen te vinden;

En gaat over tot de orde van de dag.
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