Leeuwarden, 04 november 2020

Motie wolf vraagt om snelle actie
In de LC van 4 november lezen we de reactie van Gedeputeerde Fokkinga op de motie die VVD
Fryslan samen met CDA, FvD en PVV indiende. De motie ‘Wolf niet welkom in Fryslân’ haalde een
meerderheid bij de stemming tijdens de Statenvergadering.
Marten Dijkstra, Statenlid namens VVD in Fryslân wil de wolf uit Fryslân weren vanwege van de
veiligheid voor mens en dier. “Dat Friesland ooit tot het leefgebied van de wolf heeft behoord, wil
niet zeggen dat Friesland dat heden ten dage ook is. De wolf komt snel in bewoond gebied en je
moet je afvragen wat de gevolgen zijn voor landbouwhuisdieren, maar ook voor mensen”. De wolf
die in Veenhuizen en Norg schapen doodbeet is op nog geen 400 meter van een woning in
Donkerbroek gesignaleerd.
Gedeputeerde Fokkinga geeft aan dat de provincie zich wel voorbereidt op de komst van een
gevestigde wolf. Zodra een wolf zich hier vestigt komt er snel een gebiedscommissie die preventieve
maatregelen neemt. Dijkstra is niet blij met de afwachtende houding van de gedeputeerde. “Met een
verrekijker gaan zitten wachten tot de wolf na 6 maanden aangeeft zich hier te vestigen duurt echt te
lang” aldus Dijkstra. “Laat de verrekijker vallen, Gedeputeerde Fokkinga! Begin nu met het opzetten
van een gebiedscommissie en maak plannen met de betrokkenen om echt preventief aan de slag te
kunnen”.
Dat het weren van de wolf juridisch gezien onmogelijk is, kan niet kloppen volgens Dijkstra. “Hoe
verhoudt zich dit tot de aanpassing van beleid in het Duitse Niedersachsen, waar beleid wordt
gemaakt om, voor individuele wolven, op basis van hun DNA en gedrag, afschotvergunningen kunnen
worden verleend?”. De directeur van de Hoge Veluwe gaf eerder dit jaar in een interview in de
Gelderlander aan dat we wolven niet op alle plaatsen moeten willen in Nederland. Schapenhouders
dreigen het bijltje erbij neer te gooien. Gedeputeerde kom tot actie!

