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Arnhem, 6 mei 2020 

 

Geacht College, 

 

Hierbij bied ik u namens de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland het door u gevraagde 

advies aan: Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe.  

 

In een intensief proces en met medewerking van velen is dit advies tot stand gekomen. Gebaande paden 

waren er niet op dit gebied, zodat vele nieuwe wegen verkend moesten worden. Dat betekent automatisch dat 

er altijd nog wat losse eindjes zullen zijn die nader ingevuld moeten worden. Daar was u zich ook van bewust 

toen u ons een opdracht gaf met een looptijd van drie jaar met het oog op het proceskarakter van de opgave. 

 

Gelet op de urgentie en het maatschappelijk belang hebben wij gemeend een robuust advies te moeten 

opstellen, dat de basis kan vormen voor de subsidieregeling die u zult opstellen. Verfijningen en 

voortschrijdend inzicht kunnen dan in de loop der tijd tot aanpassingen leiden. 

 

Het advies richt zich primair op het instrumentarium dat beschikbaar zou moeten zijn om tot effectieve 

preventieve maatregelen te komen. Maar tijdens het werk merkte de commissie dat de bereidheid van de 

dierhouders om maatregelen te nemen sterk samenhangt met het beleid en de beheersmaatregelen ten 

aanzien van de wolf als zodanig.  

 

Dit is van invloed op de effectiviteit van de maatregelen als geheel. Daarom hebben wij gemeend een aantal 

adviezen te moeten opnemen dat in onze ogen het draagvlak voor preventieve maatregelen vergroot. 

Overigens kunnen wij ons voorstellen dat u eerst uw conclusies trekt over de subsidieregeling en vervolgens 

ingaat op de voorgestelde beheersmaatregelen, al dan niet in overleg met de commissie. 

 

De wolvencommissie heeft een conceptadvies ter consultatie voorgelegd aan een groot aantal betrokkenen bij 

het proces. Die consultatie heeft tal van bruikbare suggesties opgeleverd die de commissie in dit advies heeft 

verwerkt. Wij zullen degenen die gereageerd hebben hierover informeren. 

 

Enkele elementen in de reacties vergen de komende tijd nadere aandacht van de commissie en de provincie 

Gelderland. 

 
 De vraag of arbeids- en onderhoudskosten voor vergoeding in aanmerking komen en zo ja, op welke 

wijze. 
 De wijze waarop de komende jaren de monitoring en evaluatie uitgevoerd wordt. 
 De ruimtelijke uitvoeringsaspecten: uit de consultatie van gemeenten is gebleken dat daar nog veel 

vragen over zijn. 

 

Wij stellen ons voor dat de commissie zich de komende tijd buigt over deze vraagstukken en zich daarbij 

baseert op de feitelijke uitvoering van werkzaamheden door de dierhouders.  

  



 

 

In de reacties is ook de vraag naar voren gekomen in hoeverre de regels voor staatssteun van toepassing zijn 

op de voorgestelde regeling. Gelet op de omvang van de kuddes in het gebied is er in dit voorstel geen 

probleem te verwachten met betrekking tot de Europese staatsteunregels: de bedragen blijven binnen de 

geldende zogenaamde deminimusregeling. Maar dat kan in de toekomst anders zijn, met name bij de 

uitbreiding van het gebied met grotere schaapskuddes. De commissie adviseert dan ook om de regeling voor 

te leggen aan de Europese commissie als dat aan de orde is. 

 

Uiteraard zijn wij gaarne bereid dit advies nader toe te lichten. En last but not least wil ik u namens de 

commissie danken voor de betrokken en deskundige ondersteuning die wij als commissie vanuit uw 

provinciehuis hebben mogen ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

P.L.B.A. van Geel 

voorzitter  
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