
 

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 

mevr. drs. J. Klijnsma 

Postbus 122 

9400 AC  Assen 

28 oktober 2022 

Betreft: schriftelijke vragen (ex art. 41 Reglement van Orde) over recente bedreigingen 

Natuurmonumenten 

 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

De Statenfractie van de PvdA heeft met ontsteltenis kennis genomen van de mediaberichten over 

dreigementen aan het adres van medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten. Deze 

organisatie ziet zich daardoor gedwongen activiteiten te annuleren en zelfs het bezoekerscentrum bij 

Ruinen te sluiten. De sinds enige tijd door Natuurmonumenten georganiseerde wolvenexcursies 

lijken de aanleiding te zijn voor de dreigementen.  

Kort geleden heeft de Statenfractie zelf zo’n excursie gevolgd. Alle andere Statenfracties zijn door de 

PvdA uitgenodigd deel te nemen. De VVD, SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn op deze 

uitnodiging ingegaan en hebben deelgenomen. Los van ieders persoonlijke opvatting over de 

aanwezigheid van de wolf in Drenthe is de excursie door de aanwezigen als bijzonder plezierig en 

informatief ervaren. Precies datgene waar de excursie voor is bedoeld. 

Naar aanleiding van de in de media verschenen artikelen over de aan Natuurmonumenten gerichte 

dreigementen, heeft de PvdA de volgende vragen: 

1. Is het College op de hoogte van de berichten over dreigementen aan Natuurmonumenten? 

2. Was het College hiervan op de hoogte alvorens de media erover publiceerden? 

3. Zo ja, is er toen actie ondernomen? Is er bijvoorbeeld contact opgenomen met 

Natuurmonumenten c.q. de gemeente Westerveld? 

4. Is het College bereid zich krachtig uit te spreken tegen de situatie waarin 

Natuurmonumenten, die als terrein beherende organisatie een belangrijke bijdrage levert 

aan natuurbescherming, één van de kerntaken van de provincie, en waarmee dus intensief 

wordt samengewerkt, is terecht gekomen? Zo nee, waarom niet? 

5. Is het College bereid persoonlijk in contact te treden met Natuurmonumenten om de 

medewerkers en vrijwilligers een hart onder de riem te steken en steun uit te spreken? Zo 

nee, waarom niet? 

De fractie ziet de antwoorden op deze vragen met belangstelling tegemoet. 

 

Namens de fractie van de PvdA,  

Rudolf Bosch 


