Aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Betreft: verzoek om handhaving Wet Natuurbescherming
Renkum, 10 november 2022

Geacht college,
Ingevolge artikel 7.2 van de Wet Natuurbescherming (Wnb) bent u bevoegd tot het opleggen
van een last onder dwangsom bij overtreding van het bepaalde in of krachtens die wet.
In artikel 3.5, tweede lid Wnb is het verboden om dieren als bedoeld in het eerste lid van dat
artikel te verstoren. De wolf die zich bevindt in het gebied van het park De Hoge Veluwe
behoort tot die dieren.
Uit uitlatingen blijkt (zie bijlage 1) dat de beheerder van het betreffende park dierlijke resten
in dat park achterlaat als voedsel voor in het wild levende dieren en/of welbewust gedoogt
dat dit geschiedt.
Daardoor en door het gedogen van fotografen in de nabijheid van de wolf (bijlage 2) wordt
volgens deskundigen (zie bijlage 3) de verboden verstoring van de wolf bewerkstelligd.
Ook draagt de beheerder welbewust bij aan deze verstoring door te weigeren om de
richtlijnen in acht te nemen die zijn neergelegd in het zogeheten IPO wolvenplan (in het
bijzonder tabel 1a – zie bijlage 4, https://www.bij12.nl/wpcontent/uploads/2019/01/Interprovinciaal-wolvenplan.pdf ).
Daaruit volgt dat de wolf dient te worden gezenderd nu hij mensen benadert.
Daarnaast heeft de beheerder van het park de ecoducten die het gebied verbinden met
Deelerwoud en Planken Wambuis in strijd met de met de provincie Gelderland gemaakte
afspraken afgesloten, waarmee de wolf niet meer vrij is het gebied ongeschonden te
verlaten.
Zie:
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https://www.gld.nl/nieuws/2414386/verbazing-na-afsluiten-ecoducten-hoge-veluwe-het-lijktons-niet-terecht
(https://www.gld.nl/nieuws/2431656/miljoenen-kostende-ecoducten-rond-de-hoge-veluwenog-altijd-afgesloten).
De bestuursrechter gaat uit van een beginselplicht tot handhaving.
Verzocht wordt om aan de beheerder of een ander die de beschikkingsmacht heeft tot
uitvoering van de last, een last onder dwangsom op te leggen inhoudende de last dat:
− het neerleggen van dierlijke resten als voedsel moet worden nagelaten alsmede het
gebod tot het opruimen van zulke resten;
− tot het integraal uitvoeren van de richtlijnen van het Interprovinciaal wolvenplan
waaronder het zenderen en monitoren van het gedrag van deze wolf;
− Het gedeelte van de Hoge Veluwe waar de bewuste wolf leeft wordt afgesloten voor het
publiek analoog aan de wijze waarop De Hoge Veluwe delen van het park afsluit tijdens
de bronsttijd van het edelhert, teneinde publiekscontact te vermijden;
− Toezicht en handhaving te verscherpen zodat ongewenst contact tussen de wolf en
mensen in de verboden zone voorkomen wordt.
Daarnaast dient gelast te worden om de ecoducten die zijn afgesloten per direct weer open
te stellen

Hoogachtend, namens Stichting De Faunabescherming,

N.K. Koffeman, voorzitter

Q. Hoogenboom, secretaris

4 bijlagen:
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Bijlage 1
Van Voorst tot Voorst wil niet dat Hubertus wordt opgepeuzeld door andere parkbewoners,
zoals raven, vossen en wolven. In de krant zegt de parkdirecteur: "Dat gunnen we ze niet.
Die krijgen al genoeg van ons.”
Zie:
https://www.gld.nl/nieuws/7379897/edelhert-hubertus-op-het-menu-in-restaurant-de-hogeveluwe
"Natuurlijk ligt er in een natuurgebied aas, want er gaan beesten dood. En er worden
beesten geschoten, die gaan de keuken in", zegt hij. "De ingewanden laten we achter voor
de raven en de vossen, dat doen we al honderd jaar. Maar dat doen we niet om de wolven
tam te maken, dat is onzin."
Zie:
https://nos.nl/artikel/2449847-stichting-doet-aangifte-tegen-de-hoge-veluwe-omdat-wolventam-zouden-worden

Bijlage 2
Natuurfotografen omsingelen jonge wolf
Zie:
https://www.gld.nl/nieuws/7781767/natuurfotografen-omsingelen-wolf-op-develuwe?swipePagination=2edb66b3-4a59-5d7d-be59-58fc4af02b89
Bijlage 3

Verklaring Large Carnivore institute
https://lciepub.nina.no/pdf/638036128617881011_LCIE_2022_Habituated_wolf_Hoge_Veluw
e_V2.pdf

Bijlage 4 Escalatieladder uit het IPO-wolvenplan:
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