
Onderbouwing agendapunt 

Betreft agendering van:  
A12: Reactie advies wolf (brief 14 april 2020)  
en het betreffende persbericht per mail 14 april 2020 14.15 uur. 
 
 
Geagendeerd door:  
Statenfractie D66 en VVD  
 
Vergadering: 
Statencommissie OGB 6 mei 2020 
 
Datum Vergadering: 
Statencommissie OGB 17 juni 2020 
 
Motivatie voor agendering: 
Ook al is de wolf nog niet gesetteld in Drenthe, hij/zij loopt of lopen er wel rond en 
schapen en schapenhouders worden hiervan slachtoffer. Het persbericht wekte de 
indruk dat deze regeling per direct was ingesteld. Helaas blijkt uit de brief en 
beantwoording van de gedeputeerde dat dit niet het geval is. Het voornemen is eerst 
een gebiedscommissie in te stellen, dan een voorlopers-regeling vast te stellen en dan 
pas te investeren in preventieve maatregelen. 
Wij veronderstellen dat de wolf zich niet in dat langdurige proces laat dwingen. Wij zijn 
dan ook van mening dat de preventieve maatregelen per direct zouden moeten ingaan. 
De Werkgroep Wolf, breed samengesteld, is erg actief en wil graag z.s.m. aan de slag.  
Wij zouden graag zien dat hier positief op geanticipeerd wordt. 
Vanuit de werkgroep is een aanmeldformulier ontwikkeld, maar door de provincie is 
deze niet geaccepteerd. De schapenhouders die graag aan de slag willen om hun 
schapen te beschermen moeten nu wachten op het instellen van de 
gebiedscommissie? En dan moet er een aanmeldformulier ontwikkeld worden? 
Hoeveel vergaderingen zijn er nodig om de wolf in bedwang te houden? 
In de commissievergadering van 6 mei jl. was bij de gedeputeerde niet bekend hoeveel 
schapenhouders zich al gemeld hadden om gebruik te maken van de regeling. Wij 
hebben van de Werkgroep Wolf vernomen dat er op dat moment al 19 aanvragen op 
het provinciehuis lagen. Maar deze werden afgedaan met de boodschap dat het nog te 
vroeg was voor een aanvraag. 
Wij vinden dat voor de ongeveer 2100 schapenhouders en hun ongeveer 52000 
schapen per direct geïnvesteerd moet worden in preventieve maatregelen. 
 
Visie van de fracties: 
Wij zijn voorstander van investeren in preventieve maatregelen. 
Ook al is de wolf nog niet gesetteld, hij/zij loopt wel rond in de provincie en maakt 
slachtoffers. De breed samengestelde Werkgroep Wolf heeft al veel werk verricht waar 
we mee verder kunnen. Wij vragen de gedeputeerde meer spoed te betrachten. Het 
aanbrengen van preventieve maatregelen dient nu te starten. De wolf loopt rond en laat 
zich niet in belemmeren door een traag proces op het provinciehuis. De schapen zijn 
onbeschermd en hun schapenhouders machteloos, ze willen graag aan de slag met 



preventieve maatregelen. Dat waarderen wij en willen we graag per direct positief 
ondersteunen. 
GS heeft op dit moment 50.000 euro beschikbaar gesteld voor preventieve 
maatregelen om de schapen te beschermen tegen de wolf. In de brief staat ook 
vermeld dat een preventieve omheining 3 tot 6 euro per meter kost. Oftewel er kan met 
dit bedrag tussen de 10 en 15 hectare in preventieve omheining gezet worden in 
Drenthe.  
 
Vragen aan de overige fracties:  

1. Bent u het met ons eens dat de wolf zich niet laat belemmeren door het wachten 
op het instellen van een gebiedscommissie? 

2. Bent u het met ons eens dat de schapen (en hun houders) bescherming 
verdienen door preventieve maatregelen? 

3. Bent u het met ons eens dat per direct gestart moet worden met het bieden van 
preventieve maatregelen? 

4. Vindt u de wolf een verrijking voor de habitat in Drenthe of maakt u zich net als 
veel bewoners zich zorgen over de komst van de wolf? 

 
Vragen aan het college van GS:  

1. Is GS bereid de preventieve maatregelen per direct in te laten gaan ? Zo niet, 
wanneer wel (op welke datum) ? 

2. Zo ja, kan dit in samenspraak met de Werkgroep Wolf? Zo nee, waarom niet?  
3. In welk stadium bent u met het instellen van de Gebiedscommissie Wolf (GCW) 

waarover u in de brief spreekt? 
4. In interviews heeft gedeputeerde Jumelet aangegeven veel meer schapen en 

kuddes te willen in Drenthe om de heide in stand te houden. Hoe wil het college 
dit bewerkstelligen in combinatie met de wolf? 
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Provincie Drenthe

Persbericht: 50.000 euro beschikbaar voor preventieve maatregelen schapenhouders 
dinsdag 14 april 2020 14:15:41

50.000 euro beschikbaar voor preventieve
maatregelen schapenhouders
Gedeputeerde Staten hebben besloten € 50.000,-
beschikbaar te stellen voor preventieve maatregelen
waarmee schapenhouders hun dieren kunnen beschermen
tegen wolven. Dit hebben GS vastgesteld in hun reactie op
de aanbevelingen die de deelnemers van de Drentse
wolventafel op 11 februari hebben voorgelegd aan
gedeputeerde Henk Jumelet. Samen met de
schapenhouders wil het college de komende tijd werken
aan een totaalaanpak. 

Voorlopersregeling
Gedeputeerde Jumelet: “Wij hebben goed geluisterd naar de
zorgen en behoeften die leven onder de schapenhouders. We
begrijpen deze zorgen, en hebben tegelijkertijd te maken met de
komst van de wolf als beschermde diersoort. Er is nog geen
gevestigde wolf in Drenthe, toch willen we van start met een
zogenaamde voorlopersregeling. Daarmee komen we tegemoet
aan de dringende vraag om financiële ondersteuning voor
schapenhouders, die onder andere wolfwerende rasters willen
aanschaffen. En we doen ook samen met de schapenhouderij
ervaring op met het nemen van preventieve beschermende
maatregelen.”

Gebiedscommissie in oprichting 
Het college heeft besloten een gebiedscommissie op te richten die
de voorlopersregeling gaat uitvoeren. De commissie in oprichting
kan direct aan de slag en wordt vóór de zomer definitief ingesteld.
Zij heeft een adviserende rol naar de schapenhouders die met
preventieve maatregelen willen beginnen. Ook gaan zij samen met
de provincie bepalen in welk gebied de financiële middelen bij
voorkeur worden ingezet. In een later stadium gaat de commissie
zich samen met de provincie bezighouden met het voorbereiden
van een totaalaanpak die gaat spelen wanneer een gevestigde wolf
in Drenthe is vastgesteld.   

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u
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Wilt u geen persberichten meer
ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u
zich uitschrijven door op
‘afmelden’ onderaan deze e-
mail te klikken.

Volg ons op

Bekijk de webversie

Deze e-mail is verstuurd aan Statengriffie@drentsparlement.nl.
Als u geen persbericht meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@drenthe.nl toe aan uw adresboek.
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