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Onderwerp  

Beantwoording artikel 50 vragen D66 over preventie van wolvenschade. 

  

Kennisnemen van 

De beantwoording van vragen over preventie van wolvenschade. 

 

Inleiding 

Op 5 januari jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van D66. 

 

Kernboodschap  

Naar aanleiding van de gestelde vragen heeft het college onderstaande beantwoording geformuleerd: 

 

Vraag 1 

Is het college het met D66 eens dat preventie te verkiezen is boven het vergoeden van schade achteraf?  

Het college sluit zich aan bij het uitgangspunt van het “Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade 

Veluwe” mei 2020. Daarin staat : “Voorkomen is beter dan genezen. Preventieve maatregelen die met 

steun van de provincie worden genomen, kunnen de schade aan landbouwhuisdieren verkleinen en 

verdienen de voorkeur boven vergoeding van schade achteraf.” 

 

Vraag 2 

Wat doet het college om het belang van preventieve maatregelen onder de aandacht te brengen bij 

schapen- en geitenhouders in West Betuwe?  

Gelezen de door uw raad aangeboden motie “Gevaren Wolf” d.d. 27 mei 2020 heeft het college de 

provincie Gelderland reeds verzocht om in overleg te treden met lokale overheden en belanghebbenden. 

Bij het opstellen van het Gelderse wolvenpreventieplan is dan ook de input vanuit LTO Schapenhouderij 

en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders (KSG) nadrukkelijk verwerkt.  

Het  Platform KSG heeft een zeer uitgebreide informatiestroom naar zijn achterban. Dit kunt u lezen op 

hun website: https://platform-ksg.nl/index.php/58-themas/wolven. 

 

Vraag 3 

Wat is de reden dat de provincie Gelderland heeft gekozen voor beperking van de subsidieregeling tot 

schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolf, nu met name zwervende wolven 

landbouwhuisdieren aanvallen?  

De provincie Gelderland heeft op 26 maart 2019 een kaart gepubliceerd, waarop het aangewezen 

leefgebied is weergegeven van de toen aanwezige wolven op de Midden- en Noord-Veluwe. De 

begrenzing van het aangewezen leefgebied is gebaseerd op de waarnemingen van de wolven, zoals die 

bekend waren in februari 2019. Deze waarnemingen gaven een indicatie van de ligging van het 
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territorium. Dit is het primaire gebruiksgebied van de wolf waarbinnen 95% van de waarnemingen valt. 

Vervolgens is gewerkt met een cirkel van 13 km vanuit het middelpunt van dit territorium. Dit om de 

zone te bepalen die wordt aangeduid als beïnvloedingsregio. De keuzes bij de bepaling van het gebied 

zijn gebaseerd op ervaringen en publicaties uit het buitenland. 

 

Vraag 4 

Is de provincie Gelderland bereid de voorwaarde "in het leefgebied van de wolf" te schrappen, zodat ook 

schapen- of geitenhouders in West Betuwe een aanvraag kunnen indienen, zeker nu het subsidieplafond 

in 2020 lang niet is bereikt?  

Voor delen in Nederland waar veel sporen van zwervende wolven worden aangetroffen moeten volgens 

de commissie zogenaamde wolvencorridors worden aangewezen. Ook de zwervende wolven zouden tot 

de populatie gerekend moeten worden. Het is mogelijk dat door in- en uitstroom sprake is van corridors 

in Nederland waar wolven doorheen trekken van Duitsland naar België en Frankrijk. In die corridors is er 

ook een verhoogd risico dat landbouwhuisdieren aangevallen worden. Indien corridors aanwijsbaar zijn, 

adviseert de commissie in die gebieden ook preventieve maatregelen te overwegen om schade aan 

landbouwhuisdieren te voorkomen. Door veldwaarnemingen worden de gebieden waar wolven 

herhaaldelijk doorheen trekken in beeld gebracht.  

 

BIJ12 (het uitvoeringsorgaan van de 12 provincies) draagt zorg voor registratie van veldwaarnemingen. 

Via de landelijke website www.wolveninnederland.nl kan iedereen zijn waarneming melden. Al deze 

meldingen samen vormen uiteindelijk de basis waarop de Wolvencommissie de provincie Gelderland 

adviseert over het eventueel aanwijzen van corridors. Bij voldoende aanleiding kan de provincie 

uiteindelijk besluiten dat gemeente West Betuwe in een dergelijke corridor ligt. Tegelijkertijd biedt dit 

de mogelijkheid voor eigenaren van landbouwhuisdieren in West Betuwe om in aanmerking te komen 

voor vergoeding voor preventie maatregelen en/of schadevergoeding. 

 

Vraag 5 

Indien het antwoord op de vorige vraag "nee" is, wat gaat het college doen om te zorgen dat ook 

schapen- of geitenhouders in West Betuwe voor subsidiëring van preventieve maatregelen in 

aanmerking komen?  

Zie de beantwoording van vraag 4. 

 

Consequenties 

Er is in de huidige regeling geen subsidie mogelijkheid voor schapen- of geitenhouders in West Betuwe. 

Dit kan wijzigingen indien de provincie Gelderland een wolvencorridor aanwijst over het grondgebied 

van de gemeente West Betuwe. Dergelijke corridors worden aangewezen als er sprake is aanwijsbaar 

gebruik van deze “routes” door wolven. Het is daarom van belang dat veldwaarnemingen van wolven 

zoveel als mogelijk worden gemeld via de landelijke website www.wolveninnederland.nl. Het college 

zorgt dat aan deze registratie mogelijkheid meer bekendheid wordt gegeven. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

http://www.wolveninnederland.nl/
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