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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over actie rondom door wolf aangevallen
schapen in de gemeente Heusden.

Datum

23 juni 2020
Ons kenmerk

C2264915/4710729

Geachte,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 26 mei 2020, ingekomen op 27 mei 2020, heeft u namens de D66
fractie en de PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

S. (Sylvia) Kardon
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 52 79 43 36
Email

1. Heeft het college naast de ZLTO en de gemeente Heusden ook met andere
maatschappelijke partijen overleg gevoerd? Zo ja met welke?

skardon@brabant.nl

Antwoord: Ja. Samen met de gemeente Heusden, de ZLTO en de
Zoogdiervereniging hebben wij gewerkt aan een gezamenlijke aanpak om tot
een oplossing te komen voor de schade die de zwervende wolf in Heusden
veroorzaakte en de grote onrust die de aanwezigheid van de wolf heeft
veroorzaakt. Naast het intensieve overleg met gemeente Heusden, de ZLTO en
de Zoogdiervereniging hebben wij ook samengewerkt met diverse andere
partijen zoals Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Wolf-Fencing, de
Faunabeheereenheid, wolvendeskundige Dick Klees en uitvoeringsorganisaties
zoals BIJ12 en SSiB. De gezamenlijk aanpak was gericht op het belangrijke
uitgangspunt om gehouden dieren in de gemeente te beschermen tegen de
zwervende wolf. Dit in de verwachting dat de zwervende wolf vervolgens
binnen twee weken het gebied zou verlaten. Deze gezamenlijke aanpak en
inzet van alle partijen heeft inmiddels het gewenste resultaat gehad. De
zwervende wolf heeft sinds 28 mei geen schapen meer gedood in Heusden en is
sinds 1 juni niet meer in Heusden waargenomen.

-

2. Is met andere partijen dan de ZLTO en de gemeente Heusden overleg
gevoerd voor advies over de beste aanpak van het betreffende incident? En zo
ja, welke partijen zijn dat dan?
Antwoord: Ja. Zie ons antwoord op vraag 1.

Bijlage(n)

3. Is er contact geweest met de Faunabeheereenheid omtrent de
wolvenaanpak?

Datum

Antwoord: Ja. Wij hebben contact gehad met de Faunabeheereenheid (FBE).
De FBE heeft naar aanleiding hiervan ook ondersteuning geboden die heeft
bijgedragen aan een goede aanpak.
Zo heeft de FBE wildcamera’s uitgeleend die snel inzetbaar waren voor een
goede monitoring van de wolf. Ook heeft de FBE vanuit haar coördinerende en
voorlichtende rol de leden van Wildbeheereenheid de Langstraat geïnformeerd.
Leden van de wildbeheereenheid hebben grote kennis van het gebied. De FBE
heeft de leden daarom gevraagd alert te zijn op waarnemingen van de wolf en
deze te melden bij het wolvenmeldpunt en hierbij ook gevraagd alert te zijn op
eventuele signalen van illegale activiteiten en ook deze te melden. Daarnaast
heeft de FBE een informatiedocument opgesteld zodat de ZLTO, deze snel kon
beantwoorden.

Ons kenmerk

23 juni 2020
C2264915/4710729

4. Welke rol speelt de Faunabeheereenheid in de advisering van de aanpak
van de problematiek rondom de komst van de wolf?
Antwoord: De FBE speelt hierin nog geen rol. Wel komt er, zoals recent in de
Statenmededeling Ontwikkelingen wolf in Brabant toegelicht, een platform
waarin de bij wolvenschade betrokken partijen zich gezamenlijk voorbereiden
op een mogelijke vestiging van de wolf in Noord-Brabant en zich op basis van
een gezamenlijke betrokkenheid inspannen om wolvenschade zo veel mogelijk
te voorkomen. Hierbij verkennen wij ook welke rol de FBE hierin kan en wil
vervullen. Daarnaast oriënteert het bestuur zich over een structurele rol die de
FBE kan vervullen in het omgaan met de wolf in Noord-Brabant.

5. Heeft de Faunabeheereenheid een advies uitgebracht?
Antwoord: Nee.

6. Wat vindt het College van Gedeputeerde Staten van de rol van de
Faunabeheereenheid als het gaat om de aanpak van de wolf in Brabant?
Antwoord: Wij zijn van mening dat de Faunabeheereenheid een waardevolle
rol kan vervullen. Het bestuur van de FBE bestaat uit een brede
vertegenwoordiging van maatschappelijke organisatie en kan, naast haar
voorlichtende en coördinerende rol, een waardevolle rol vervullen in een goede
transitie naar een faunaschadebeleid met meer prikkels voor preventie. Daarbij
past ook preventie ten aanzien van wolvenschade en het voorbereiden op het
samenleven met de wolf in Noord-Brabant. Dit vanuit faunabeheer in brede zin,
wat meer omhelst dan - de in de praktijk soms ten onrechte aan faunabeheer
toegekende beperkte betekenis van - verjaging of afschot van beschermde
inheemse diersoorten. Ambtelijk zijn hierover verkennende gesprekken gevoerd
en zoals in ons antwoord op vraag 4 is aangeven, oriënteert het bestuur van de
FBE zich op een structurele rol die zij kan vervullen in het omgaan met de wolf in
Noord-Brabant.
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7. Is het College van Gedeputeerde Staten het met ons eens dat er een brede
afspiegeling van Maatschappelijke partijen geraadpleegd moet worden voor
een representatieve aanpak van de wolf in Brabant? Hierbij bedoelen we
specifiek naast de ZLTO en de gemeente Heusden ook de dier- en
natuurbeschermingsorganisaties en de terrein beherende organisaties. Zo nee
waarom niet?

Datum

23 juni 2020
Ons kenmerk

C2264915/4710729

Antwoord: Ja. Onze inzet in Heusden was gebaseerd gezamenlijke inzet met
een brede afspiegeling van partijen waarbij onder andere de
Zoogdiervereniging, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap betrokken zijn
geweest. Zie hiervoor ook ons antwoord op vraag 1.

8. Is het College van Gedeputeerde Staten ook van mening dat de provincie
niet gaat over de bestrijding van de wolf aangezien dit een beschermde
diersoort is?
Antwoord: De wolf is een strikt beschermde diersoort. De provincie heeft als taak
de wolf te beschermen. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet
natuurbescherming bevoegd gezag voor het verlenen van een ontheffing. Onder
omstandigheden en binnen de wettelijke kaders kan het in bepaalde gevallen
nodig zijn interventie te overwegen. De situaties waarin dit nodig kan zijn, zijn
beschreven in het Interprovinciaal Wolvenplan.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

ing. H.J. van Herk,
programmamanager Natuurontwikkeling
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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