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Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 1 januari 2021 is de subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven pro- 
vincie Drenthe’ in werking getreden om dierhouders in het wolvenrisicogebied 
de mogelijkheid te geven hun schapen en geiten te beschermen tegen aanvallen 
van wolven met wolfwerende hekken. Dit gebied is gekozen op basis van advies 
van de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe en onderzoek van de 
Wageningen University en Research (WUR) omdat binnen dat gebied de hoogste 
dichtheid aanvallen van zwervende wolven waren vastgesteld.  
 
Inmiddels is ook buiten het oorspronkelijke risicogebied de dringende behoefte 
ontstaan om schapen en geiten te beschermen tegen aanvallen van wolven. De 
afgelopen maanden is er regelmatig schade in de regio zuidwest Drenthe gecon-
stateerd. Er zijn twee wolven die zich langere tijd in de regio ophouden en samen 
op wildcamera zijn vastgelegd. Voor in ieder geval één van de twee dieren is er 
volgens het interprovinciaal wolvenplan recentelijk sprake van vestiging. In dat 
geval is het advies van het Interprovinciale Wolvendraaiboek dat de provincie een 
subsidieregeling opstelt om schapen en geitenhouders de mogelijkheden te  
bieden om hun schapen en geiten te beschermen. Ook de gebiedscommissie 
heeft geadviseerd om de subsidieregeling voor schapen- en geitenhouders in heel 
Drenthe beschikbaar te stellen. Daarnaast moet er volgens de afspraken in het In-
terprovinciaal Wolvenplan onderzoek gedaan worden naar de beïnvloedingszone 
van het gevestigde dier en of er sprake is van paarvorming. In Drenthe hebben 
wij vorig jaar soortgelijke stappen genomen naar aanleiding van wolf GW1261m 
die langer dan zes maanden verbleef in het Hart van Drenthe.  
 
  



Omdat de behoefte aan het beschermen van schapen en geiten groot is en de 
subsidieregeling in een groot deel van Drenthe al van kracht is, willen wij de dier-
houders in de regio dan ook zo snel mogelijk ondersteunen met het nemen van 
preventieve maatregelen. In lijn met de eerder genomen stappen hebben wij 
daarom besloten om de subsidieregeling ‘Voorkomen schade door wolven pro-
vincie Drenthe’ te wijzigen zodat schapen- en geitenhouders in de gehele pro-
vincie gebruik kunnen maken van de regeling. Met deze regeling kunnen dier-
houders die sinds 1 januari 2018 preventieve maatregelen hebben genomen daar 
subsidie voor aanvragen. Dus ook dierhouders in het gebied die al wolfwerende 
hekken hebben geplaatst komen in aanmerking voor de regeling. Om de uit- 
breiding van het risicogebied te faciliteren is ook een verhoging van het subsidie-
plafond noodzakelijk naar € 400.00,--. Deze verhoging zal bij de eerstvolgende 
actualisatie van de begroting aan de orde komen.  
 
Tot slot hebben wij op advies van de gebiedscommissie preventie wolvenschade 
Drenthe besloten een wolvenconsulent te werven. De gebiedscommissie con- 
stateert dat er veel praktische vragen zijn bij schapenhouders over het plaatsen 
van wolfwerende rasters. Met een wolvenconsulent hopen wij op praktisch  
niveau dierhouders te kunnen ondersteunen met het nemen van preventieve 
maatregelen.   
 
Met deze acties zetten wij in op het zoveel mogelijk voorkomen van schade, het  
creëren van draagvlak en een effectieve soortenbescherming met betrekking tot 
de wolf.  
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
mb/coll. 
 


