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Geachte H. G. Jumelet,

geachte leden college gedeputeerde staten,

geachte leden provinciale staten van de provincie Drenthe,

Schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen vanaf 1 januari 2021 via provincie 
Drenthe subsidie aanvragen om hun dieren te beschermen tegen aanvallen van de wolf.

Helaas is blijkbaar besloten om het rapport van Wageningen Environmental Research (WEnR) 
deels te volgen en het advies van de wolvencommissie geheel te negeren. Sterker nog, zelfs 
WEnR adviseerde een groter gebied.

Er is dus nog niet eens het hele rapport overgenomen, alleen het stuk hart van Drenthe.

Preventieve maatregelen worden in Nederland niet pragmatisch afgestemd op de dynamiek der 
wolven. Dat vinden wij heel erg zorgelijk.

Kunt u ons uitleg geven waarom Gedeputeerde Staten het besluit heeft genomen om eerst dit 
gebied als risicogebied aan te merken, en niet het hele risicogebied wat in aanmerking komt op 
grond van bewezen aanvallen op (landbouw)huisdieren? Waarom is het advies van de 
wolvencommissie terzijde gelegd?

Heel Denthe is een risico gebied. Het rapport van WenR is vanuit ons gezien weggegooid geld. 
Voor iedereen is duidelijk waar aanvallen hebben plaats gevonden en welk gebieden in 
Nederland risico gebieden zijn.

(Bijlage Kaart faunaschade wolf Drenthe, Bron Bij12)

Het advies van de wolvencomissie was: rechterkant A28 naar het noorden, afvlakking Hondsrug 
aan oostzijde, Duitse grens, grens met Overijssel.

Een aanval van een wolf op schapen heeft enorm veel impact op de schapenhouders, maar niet 
alleen op hen, ieder aanval brengt ook de maatschappelijke acceptatie van de wolf in gevaar.

Daar waar de aanwezigheid van wolven word aangetoond, of dat nu een paar dagen, zes 
maanden of ‘permanent’ is, is Wolvenpreventie nodig en verdient voortvarend preventief beleid.

Een jaar wachten, zoals de gedeputeerde stelt, kan echt niet. De wolf wacht ook niet.

Met vriendelijke groet

Andrea van den Eng
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