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Onderwerp: Uitbreiding wolvenrisicogebied en actualisatie subsidieregeling
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/l eden,

.Hierbij informeren wij u over de ontwikkelingen omtrent de wolf in Drenthe. Wij
hebben aangegeven u regelmatig mee te nemen in recente ontwikkelingen en
de actuele stand van zaken.

Op 15 december 2020 hebt u van ons een brief ontvangen (kenmerk
51/5.1712020002579) over de subsidieregeling 'Voorkomen schade door wolven
provincie Drenthe'. De regeling wordt opengesteld voor ondersteuning van

schapen- en geitenhouders met het plaatsen van rasters of hekken die aanvallen
van wolven voorkomen. Deze regeling is opengesteld in een vastgesteld wolven-
risicogebied rond het Hart van Drenthe. Dit gebied is gekozen omdat onderzoek
van de Wageningen University en Research (WUR) naar het leefgebied van de
wolf heeft uitgewezen dat dit het gebied is waar de gevestigde wolf zich heeft
opgehouden. Dit gebied kent de hoogste dichtheid van schapenaanvallen. Het is

dan ook aannemelijk dat een dergelijke situatie in de toekomst vaker voor zou
kunnen komen. Met het aanwijzen van dit gebied zijn de interprovinciale af-
spraken in het wolvendraaiboek gevolgd.

De regeling is sinds 1 januari 2021 opengesteld, dit betreft een eerste stap in het
subsidiëren van maatregelen tegen aanvallen van de wolf. Toch heeft de pro-
vincie Drenthe niet alleen te maken met wolven die langere tijd in een gebied
verblijven, maar is er in de provincie ook schade door zwervende wolven. Op
advies van de gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe is daarom be-
sloten om al verder te kijken en de inzet op preventieve maatregelen ook naar
die gebieden uit te breiden.
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Om dit te faciliteren hebben wij de volgende wijzigingen doorgevoerd in de sub-

sidieregeling.

Het risicogebied wordt uitgebreid, naar advies van de gebiedscommissie zodat
ook gebieden waar voornamelijk risico op schade is door zwervende wolven in
aanmerking komen voor het gebruik van de subsidieregeling. Daarnaast wordt
de regeling ook van toepassing op zogenaamde voorlopers, schapen- en geiten-
houders die maatregelen hebben genomen tussen 1 januari 2018 en de datum
van inwerkingtreding van de huidige regeling.

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. Er is momenteel € 2 ton beschikbaar voor de subsidieregeling. Op het
moment dat het budget van de regeling ontoereikend blijkt, zullen wij uw Staten
een voorstel voor het vervolgproces voorleggen.

De Gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe zal de komende tijd voor
dit gebied een schadepreventieplan opstellen waarin zij zullen omschrijven hoe
de wolfwerende maat-regelen toegepast kunnen worden en zij gaan een advies

formuleren over de andere vraagstukken rond de wolf die in het gebied leven.
Schapen- en geitenhouders in deze gebieden zullen hierover geïnformeerd
worden.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris
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