
proaincieb uis \ùØesterbrink r, Assen
postadres Postbus :'22, 94oo Ac Assen

www'drenthe.nl
o59z - 36 15 55

pro'uincieþrenthe

Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

VERZONDEN 2 1 IIOU.2OI8

Assen, 20 november 2018
Ons kenm e rk 47 I 5.2120 1 8002647
Behandeld door mevrouw A.R. Meijer (0592) 36 56 68
Ondenverp: Reactie concept lnterprovinciaal wolvenplan
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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de reactie van ons op het concept lnterprovinciaalwol-
venplan zoals deze zal worden ingebracht in de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal
Platteland (BACVP) van 6 december 2018.

De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven.
Dit omvat de aspecten soortenbescherming, monitoring, tegemoetkomingen in fauna-
schade en het verlenen van ontheffingen. Het concept lnterprovinciaal wolvenplan dat
op 6 december 2018 in de BACVP wordt besproken is een uitbreiding op het huidige
draaiboek, dat gericht is op hoe de provincies om gaan met zwervende wolven. Deze
uitbreiding is noodzakelijk omdat de kans steeds groter wordt dat een wolf zich vestigt
in Nederland waardoor de voorspelbaarheid van conflicten met andere belangen
verschuift. Het concept lnterprovinciaalwolvenplan beschrijft daarom hoe de pro-

vincies omgaan met gevestigde wolven, wolvenparen en roedels.

Parallel aan het landelijke proces vond in Drenthe overleg met de stakeholders plaats.

Naar aanleiding van het spoeddebat van het Dagblad van het Noorden (op 16 april
2018 in Balloo) zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd met lokale stakeholders, op
23 mei 2018 en 12 november 2O18. ln de laatste van die twee bijeenkomsten is het
concept lnterprovinciaalwolvenplan voorgelegd aan de stakeholders om samen te
praten over de belangrijkste punten die zij uit het draaiboek halen.
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Wij hebben besloten de volgende reactie op het concept lnterprovinciaal wolvenplan
in te brengen in de BACVP van 6 december 2018.

1.1. Wij zullen instemmen met het ongewijzigde schadebeleid met betrekking tot
zwervende wolven (alle schade compenseren, geen eigen risico, geen onder-
scheid tussen beroepsmatige en hobbydierhouders. S 5.4.1 wolvenplan).

1.2. Wij zullen instemmen met het voorgestelde schadebeleid voor territoriale wolven
voor de komende drie jaren (alle schade compenseren, geen eigen risico, geen

onderscheid tussen beroepsmatige en hobbydierhouders. S 5.4.2 wolvenplan),
met na drie jaar interprovinciale evaluatie van deze aanpak.

1.3. Wij zullen aangeven kansen te zien in de voorgestelde mogelijkheid om door mid-
del van een gebiedsproces een pilot te starten ten behoeve van schadepreventie
(S 5.6 en bijlage 4) en dit voorleggen aan u, uw Staten. Daarnaast zullen wij aan-
geven dat de aantekening zou moeten worden toegevoegd dat het mogelijk
moeten zijn een dergelijk proces te starten voordat er een territorium is vast-
gesteld.

f .4. Wij zullen aangeven dat in het geval van een gebiedsproces, wij een uitzondering
willen maken op de bestaande beleidsregels en het in bijlage 4 opgenomen on-
derscheid tussen beroeps- en hobbydierhouders. Tenminste gedurende de

eerste drie jaar willen wij hier geen onderscheid maken voor wat betreft een pro-

vinciale financiering van preventieve middelen.
1.5. W¡jzullen de BACVP verzoeken om de omschreven mogelijkheden tot ingrijpen

bij wolven (S 4.4.f .3) in een separaat document komend jaar verder te laten con-
cretiseren.

ln de BACVP van 6 december 2018 zullen de reacties van de verschillende provincies

worden besproken. Uiteindelijk zal het interprovinciaal wolvenplan moeten worden
vastgesteld door het IPO-bestuur begin volgend jaar.

Om u bijte praten over de inhoud van het concept interprovinciaal wolvenplan
nodigen wij u binnenkort uit voor een informatiebijeenkomst.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa/coll


