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Onderwerp

Ons kenmerk

: Reactie rondvraag commissie I&W 30 november 2021 schriftelijke
: reactie op de aanvullende vraag van Fractie CDA naar het standpunt
van college mbt het samenleven met de wolf.
R&E

Beste fractieleden van CDA,
Tijdens de commissie vergadering I&W van 30 november 2021 is een aanvullende vraag
gesteld naar het standpunt van college met betrekking tot het samenleven met de wolf.
Met dit schrijven geven wij hierop reactie.
Vraag:
Vanuit diverse media draagt de gemeente uit dat wij ons moeten voorbereiden op
samenleven met de wolf omdat de wolf nodig is voor ons ecosysteem.
Vraag 1: is dit het standpunt van het college?
Vraag 2: wanneer wordt de Raad gevraagd wat haar/zijn mening hierover is?
Anrtwoord:
Tijdens de opening van de Wolven Expo in het NMC op 7 november 2021 heeft Wethouder
van de Loo (met o.m. biodiversiteit in zijn portefeuille) gesproken over het voorkomen van
de wolf in de regio Weert, het menu van de wolf, het imago van de wolf en hoe we ons
moeten/kunnen voorbereiden om onze landbouwhuisdieren zo nodig te beschermen tegen
de wolf. Ook onze stadsecoloog heeft zich in dezelfde bewoordingen als de wethouder in
een interview uitgelaten.
Bevoegd gezag in deze is de provincie Limburg. Om deze reden was gedeputeerde
Gabriels aanwezig om mede de opening te verrichten. Omdat de provincie bevoegd gezag
is heeft de gemeente geen eigen beleid vastgesteld ten aanzien van de aanwezigheid van
en het omgaan met de wolf. De gemeente volgt de landelijke wetgeving hierin, namelijk
de Wet natuurbescherming waar de wolf in vermeld staat als strikt beschermde soort. Bij
vragen of meldingen kunnen mensen terecht op de website van www.bij12.nl. Het college
ziet ook geen aanleiding om hierover een eigen beleid te ontwikkelen. Derhalve zal er ook
vanuit het college geen raadsvoorstel richting raad gaan over dit onderwerp. Het staat de
Raad natuurlijk vrij om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Anouk Cramers - Haldermans
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

