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Impact van de wolf in Brabant
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Geachte heer Gremmen,
Bij brief van 28 april 2020, ingekomen op 28 april 2020, heeft u namens de
VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Hoeveel incidenten met een wolf zijn er in Brabant tot nu toe geweest?
Antwoord: In 2017 was er éénmaal een schademelding met zekerheid door een
wolf, in 2019 bleken er twee meldingen door een wolf. In 2020 zijn 18
meldingen gedaan van in totaal 81 landbouwhuisdieren die mogelijk gedood
zijn door een zwervende wolf. Van deze meldingen bleek het in 3 gevallen om
een wolf te gaan en in 2 gevallen bleek het niet om een wolf te gaan. Naar 13
meldingen loopt nog onderzoek, waaronder de recente meldingen in de
gemeente Heusden. Via de website van BIJ121 zijn de actuele meldingen en
uitslagen van het onderzoek te raadplegen. Het genoemde aantal is gebaseerd
op de versie van 25 mei 2020.

2. Welke mogelijkheden heeft u als GS om preventieve maatregelen te nemen
tegen risico’s op schade door de wolf?
Antwoord: Mogelijke preventieve maatregelen zijn uitgewerkt in de landelijke
faunaschade preventiekit module wolven. 2 Het is primair aan veehouders om
hun vee te beschermen en eventuele preventieve maatregelen te nemen. De 12
provincies hebben op 24 januari 2019 gezamenlijk het Interprovinciaal
wolvenplan3 vastgesteld. Dit plan geeft richting aan de gezamenlijke
beleidsuitvoering van provinciale taken rondom de wolf in Nederland. Als een
wolf zich vestigt in Nederland en het leefgebied door GS wordt vastgesteld, kan
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het instellen van een wolvengebiedscommissie zinvol zijn. Het samenleven met
de wolf vraagt immers om een gezamenlijke betrokkenheid en inzet van
overheid en stakeholders om zowel de wolf als schapen en geiten te
beschermen. GS kan er voor kiezen om subsidie te verlenen voor het nemen van
preventieve maatregelen.
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3. Bent u het met de VVD eens dat het zeer onwenselijk is dat boeren, zoals de
heer Leenders uit Someren, moeten vrezen voor het welzijn van hun dieren door
de komst van de wolf in Brabant? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, het is daarom goed dat veehouders de opties voor het nemen van
preventieve maatregelen overwegen.

4. Kunt u toelichten hoe de schadeafwikkeling bij aanvallen op dieren door de
wolf momenteel wordt uitgevoerd?
Antwoord: BIJ12 handelt namens de provincies tegemoetkomingen in
faunaschade af. Dit geldt ook voor aanvallen door de wolf. Bij meldingen van
dode of gewonde landbouwhuisdieren onderzoekt BIJ12 of de schade
veroorzaakt is door een wolf. Zo snel mogelijk (binnen 24 uur) gaat een
taxateur ter plaatse, deze taxeert de schade en neemt een DNA-monster af. Elke
maand worden de monsters geanalyseerd. De dierhouder wordt als eerste over
de uitslag geïnformeerd. Als het vee is gedood door een wolf dan verleent BIJ12
namens ons tegemoetkoming. Hierbij wordt geen eigen risico ingehouden en er
worden ook geen legeskosten in rekening gebracht. Als vee is gedood door vos
of hond wordt er geen schade vergoed. De uitslag wordt op de website van
BIJ12 geplaatst.

5. Op welke manier worden overige negatieve effecten van de komst door de
wolf, zoals (verkeers)veiligheid en gevaren voor de volksgezondheid,
gemonitord en beteugeld?
Antwoord: De wolf is een beschermd dier dat op eigen kracht Nederland heeft
bereikt. Het is nu zaak om ons hier als maatschappij op voor te bereiden. De
Provincie heeft in februari 2019 een informatiedag over de wolf georganiseerd.
Dit jaar worden er ambtelijke gesprekken opgestart met belangenorganisaties.
Organisaties als de Zoogdiervereniging en Wolven in Nederland krijgen
meldingen van mogelijke waarnemingen van wolven binnen en valideren deze.
Ook leiden ze vrijwilligers op die monitoring uitvoeren en is er een netwerk aan
experts die kennis delen en streven naar een conflictarme samenleving met de
wolf.
Overigens belichten wij in dit verband ook graag de mogelijke positieve effecten
van de komst van de wolf. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan de beheersing
van de populatie wilde zwijnen en het verkleinen van het risico van Afrikaanse
Varkenspest onder wilde zwijnen.
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6. De wolf heeft een beschermde status. Welke mogelijkheden zijn er op dit
moment om de wolf te verjagen of te bestrijden?

Datum

Antwoord: De wolf is beschermd op basis van de Europese Habitatrichtlijn en
Wet natuurbescherming. Voor de soort gelden verbodsbepalingen om dieren
opzettelijk te doden, te vangen of te verstoren. Ontheffing voor
verjagen/bestrijden zal, zoals uitgewerkt in het interprovinciale wolvenplan,
alleen in uitzonderingssituaties aan de orde zijn. Bijvoorbeeld bij wolven die
probleemsituaties veroorzaken door agressief gedrag richting mensen.
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7. Het lijkt erop dat deze mogelijkheden niet voldoende zijn. Welke aanvullende
mogelijkheden zijn er die op dit moment niet worden ingezet?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 2 en 6.

8. De wolf heeft geen natuurlijke vijanden in Nederland. Hoe gaat u ervoor
zorgen dat de wolvenpopulatie in Brabant beheersbaar blijft? Bent u hierover in
gesprek met bijvoorbeeld de KNJV?
Antwoord: Over het algemeen hebben wolven grote territoria, aangepast aan
het jachtsucces. Het aantal dieren zal zichzelf reguleren zoals gebruikelijk bij
predatoren die aan de top van de voedselketen staan. Het aantal wolven in
Nederland wordt nauwkeuring gevolg door schademeldingen en DNA-analyses
en camera-/zichtwaarnemingen. Er zijn hierover op dit moment geen gesprekken
met de KNJV. De KNJV is wel onderdeel van de samenwerkingsorganisatie
‘Wolven in Nederland’.

9. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is om deze zaken met alle
betrokkenen te bespreken? Bent u bereid de in het artikel genoemde
wolvencommissie in te stellen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, wij vinden het belangrijk om deze zaken met betrokkenen te
bespreken. Het omgaan met zwervende wolven én de voorbereiding op een
mogelijke vestiging van de wolf in Brabant, vraagt om een gezamenlijke
betrokkenheid en inzet van alle betrokkenen. Onze inzet is erop gericht hier
samen met partners invulling aan te geven.
Als een wolf zich vestigt in Noord-Brabant en er voor deze wolf een leefgebied
is vastgesteld, kan het instellen van een wolvengebiedscommissie zinvol zijn.
Omdat geen sprake is van een gevestigde wolf in of nabij Noord-Brabant zijn
wij op dit moment niet voornemens een wolvengebiedscommissie in te stellen.
Op het moment dat rondzwervende wolven zich in of nabij onze provincie
bevinden, volgen wij de waarnemingen nauwgezet. Om voorbereid te zijn op
een mogelijke vestiging van de wolf in de toekomst, starten wij verkennende
ambtelijke gesprekken om de verantwoordelijkheden te verduidelijken en om te
komen tot een gedragen procesaanpak, waaronder het bepalen van een
moment waarop het opstarten van een gericht gebiedsproces wenselijk is. Ten
behoeve van deze verkennende ambtelijke gesprekken, wordt momenteel
contact opgenomen met diverse organisaties.
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Daarnaast zijn wij momenteel, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen
rondom de zwervende wolf in de gemeente Heusden, samen met partners in
overleg om te komen tot een gezamenlijke inzet om op korte termijn een
oplossing te vinden in het gebied. Mede naar aanleiding van deze recente
ontwikkelingen rondom de zwervende wolf in de gemeente Heusden en de door
uw Staten aangenomen Motie M51a ‘Afrastering tegen wolf in Brabant’
informeren wij uw Staten op korte termijn over de ontwikkelingen met betrekking
tot de wolf in Brabant.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling
In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het
college, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager ondertekend.
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