
Statenbrief 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Datum 

12 mei 2020 

  
Zaaknummer 

2018-012575 

  
Inlichtingen 

Provincieloket 
026 359 99 99 
post@gelderland.nl 

 

Onderwerp    

Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe  Blad 

 1 van 3 

    

Portefeuillehouder  

Peter Drenth  

  

Ambitie en thema  

Ambitie 3 Natuur en Cultuur 

Thema: 

Natuur 

 

  

Doel van deze brief  

Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om: 

 

 

 de inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)  

    

 

 

 

   

    
Markt 11 | 6811 CG Arnhem BNG Bank Den Haag  

Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem NL74BNGH0285010824  

 BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G  

026 359 99 99   

post@gelderland.nl Btw-nummer: NL001825100.B03  

www.gelderland.nl KvK-nummer: 51468751  

1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) 
 

Wij vragen u kennis te nemen van het bijgevoegde preventieplan op basis waarvan wij naar 

verwachting op 23 juni subsidieregels vaststellen. Het plan bevat ook adviezen om het draagvlak 

voor preventie te vergroten, deze adviezen vergen nog nadere uitwerking en besluitvorming op een 

later moment. 

 

2 Aanleiding 
 

De gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (wolvencommissie) heeft voor het 

wolvengebied op de Veluwe het bijgevoegde preventieplan opgesteld. Dit plan is tevens een advies 

aan ons om een subsidieregel open te stellen voor het treffen van preventieve maatregelen. Hoewel 

de subsidieregels tot onze bevoegdheden horen willen wij u gezien uw eerdere betrokkenheid en 

belangstelling bij het onderwerp hierover blijven informeren.  

 

3 Bestaand beleid c.q. kader 
 

De bescherming van wolven maar ook de tegemoetkoming in eventuele schade door wolven volgt uit 

de Wet natuurbescherming. Op de bescherming van schapen en geiten is ook het Besluit houders 

van dieren van toepassing, bescherming van gehouden dieren tegen roofdieren is hierin primair een 

verantwoordelijkheid van de dierhouder zelf.  
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Op 24 januari 2019 stelde IPO een Interprovinciaal Wolvenplan vast, net voordat zich op de Veluwe 

twee wolven definitief vestigden, dit plan was kaderstellend voor de gebiedsgerichte uitwerking die 

er nu ligt. Op 19 maart 2019 stelden wij het wolvengebied vast en op 21 mei stelden wij de 

wolvencommissie in onder voorzitterschap van Pieter van Geel.  

 

4 Argumenten/afwegingen/risico’s 
 

Wij zijn van plan om de adviezen uit het preventieplan die betrekking hebben op de voorgestelde 

vergoeding in de aanleg van wolfwerende afrasteringen volledig over te nemen en zo snel mogelijk 

te verwerken in subsidieregels. De overige adviezen in het plan vergen nog nadere uitwerking of 

bespreking, bijvoorbeeld waar deze verder gaan dan de kaders van het Interprovinciaal Wolvenplan. 

Bij de bespreking op 5 december 2018 van het concept interprovinciaal wolvenplan (PS2018-703) 

bleek in uw Staten al draagvlak voor een bijdrage aan preventie. De financiering van 

“roofdieradaptatiemaatregelen” is onderdeel geworden van het coalitieakkoord Samen voor 

Gelderland 2019-2023. Op 13 november 2019 heeft de wolvencommissie u in uw beeldvormende 

vergadering geïnformeerd over haar vorderingen en wij gaan er van uit dat de toen besproken 

vragen en uitgangspunten voldoende zijn verwerkt in het plan. De adviezen zijn door de commissie 

op een zorgvuldige en deskundige manier tot stand gekomen en kunnen rekenen op voldoende 

draagvlak. Wij verwachten dat daarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen 

dat wolven schapen en geiten aanvallen en daarmee, zeker op de langere termijn, kosten te 

voorkomen. Daarnaast verwachten wij op deze wijze bij te dragen aan het bevorderen van 

biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak voor de aanwezigheid van wolven.  

 

5 Financiële consequenties 
 

De geraamde kosten voor de subsidieregeling preventieve maatregelen wolven bedragen maximaal 

500.000 euro in 2020 en maximaal 600.000 in 2021. De kosten worden gedekt uit het beschikbare 

structurele budget voor Ambitie3, thema Natuur. Binnen dit budget is jaarlijks 5.1 miljoen 

beschikbaar voor het Faunafonds. Uit dit budget worden de tegemoetkomingen in de faunaschade 

betaald en daarmee ook de wolvenschade die in 2019 in Gelderland circa 3.000 euro bedroeg. De 

gemiddelde jaarlijkse uitkeringen voor faunaschade bedraagt de laatste jaren circa 4.5 miljoen euro. 

Dit bedrag fluctueert omdat de schade afhankelijk is van de aantallen dieren (vooral ganzen), de 

omvang van de schade en de jaarlijkse oogstprijzen. De jaarlijkse schommelingen in de uitgekeerde 

schade  worden opgevangen binnen het totale structurele budget voor Natuur en de resterende 

onderbesteding valt jaarlijks vrij in de algemene middelen. Voor 2020 en 2021 is nu de prognose 

dat er nog jaarlijks zo’n 0,6 miljoen euro aan ruimte over blijft op het structurele budget van het 

Faunafonds voor deze jaren. Wij willen die restant middelen inzetten als plafond voor de 

wolvenregeling. Rekening houdend met de mogelijkheid dat de wolven zich vestigen in nieuwe 

gebieden zal voor de verdere toekomst opnieuw afgewogen moeten worden hoe een eventuele 

ophoging van het subsidieplafond voor preventieve maatregelen tegen wolvenschade kan worden 

gedekt en of daar op dat moment wel coalitieakkoordmiddelen voor moeten worden ingezet.  



 

 

  

 

Datum 

 12 mei 2020 

 
Zaaknummer 

2018-012575 

 
Blad 

3 van 3 

 

 

Deze afweging zullen wij dan naar verwachting bij de Perspectiefnota 2022, of zo nodig eerder, aan 

u voorleggen.  

 

6 Proces en evaluatie 
 

De uitwerking zal plaatsvinden binnen de Regels Ruimte voor Gelderland en de wolvencommissie 

blijft nog actief om de implementatie te volgen en evalueren. 
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