
In 2020 hebben zwervende wolven in totaal vier keer schapen in Rivierenland aangevallen, 
waarvan twee keer in West Betuwe. In 2019 is dit geen enkele keer voorgekomen, in 2018 
één keer (Buren). Zie hier voor data.  
Met de komst van de (zwervende) wolf naar Nederland is de verwachting dat 
aanvallen vaker zullen voorkomen. Onder bepaalde voorwaarden is vergoeding van schade 
achteraf mogelijk. D66 West Betuwe ziet liever dat ingezet wordt op preventie. Het is voor 
eigenaren een traumatische ervaring om gewonde en dode dieren aan te treffen en 
aanvallen leiden tot onrust onder schapen- en geitenhouders. Ook zijn aanvallen slecht voor 
het draagvlak voor de vestiging van de wolf in Nederland, ook al zijn het met name zwervende 

wolven die landbouwhuisdieren aanvallen.  
Provincie Gelderland heeft een wolvencommissie ingesteld die de opdracht heeft gekregen 
een preventieplan op te stellen. Inmiddels is naar aanleiding van haar advies een 
subsidieregeling in het leven geroepen op basis waarvan schapen- of geitenhouders in 
leefgebied van de wolf, d.w.z. Noord- en Midden-Veluwe, een aanvraag kunnen doen. Hier 
heeft D66 West Betuwe enkele vragen over:  
 

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

2. Wat doet het college om het belang van preventieve maatregelen onder de aandacht 
te brengen bij schapen- en geitenhouders in West Betuwe? 

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? 

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? 

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? 

 
Aangezien vraag 3 en 4 uitgezet moeten worden bij de provincie heeft de fractie er begrip 
voor dat beantwoording mogelijk langer op zich laat wachten.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Ashley Karsemeijer 
Fractievoorzitter D66 West Betuwe 

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/01/Wolvendata-alle-meldingen-5-januari-2021.xlsx
https://www.destentor.nl/epe/nu-al-twee-keer-zoveel-aanvallen-door-wolven-in-nederland-als-in-heel-2019~a2e19b6d
https://www.destentor.nl/epe/nu-al-twee-keer-zoveel-aanvallen-door-wolven-in-nederland-als-in-heel-2019~a2e19b6d
https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven

