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Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

nota Nota bij resultaten actualisatie onderzoek 
maatscnappelijk draagvlak wolf

Directoraat-generaal Natuur, 
Visserij en Landeiijk Gebied
Cluster Soorten
Auteur

@minlnv.nl

Datum
18 januari 2021
Kenmerk
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Aanleiding
In juni heeft u toegezegd in het najaar een actualisatie uit te laten voeren van het 
onderzoek naar het draagvlak voor de hervestiging van de wolf. Met deze brief 
informeert u de Kamer over de resultaten van die actualisatie.

Advies
U kunt de brief ondertekenen.

Kernpunten
Uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de hervestiging van de wolf nog 
steeds groot is, er is sprake van een lichte daling van het aantal Nederlanders met 
een positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf van 57% naar 
54%.

Toelichting
• De antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Wassenberg 

(PvdD) over het geringe animo voor de subsidieregeling voor een 
wolfwerend raster zullen tegelijk met deze brief aan de kamer worden 
gestuurd.

• In de beantwoording van deze vragen zal antwoord 7 worden aangepast 
zodat deze verwijst naar het bijgevoegde recente onderzoek. Het 
percentage dat genoemd wordt zal worden aangepast van 57% naar 54%.

• Op 17 juni 2020 is het eerste onderzoek als bijlage bij een brief aan de 
Kamer gestuurd.

Ontvangen BPZ
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Van:
Aan: @prvlimburg.nl; @provinciegroningen.nl;

@provinciegroningen.nl; @brabant.nl; @overijssel.nl;
@overijssel.nl; @fryslan.frl; @fryslan.frl; @drenthe.nl;

@drenthe.nl; @flevoland.nl; 

Onderwerp: NAZENDING IPO WOLEN WERKGROEP VANMIDDAG
Datum: dinsdag 19 januari 2021 10:59:45
Bijlagen: image001.png

Handelingsprotocollen.docx
Prioriteit: Hoog

Beste allen, bijgaand, helaas erg laat, maar toch een startnotitie m.b.t. het handelingsperspectief.
Tot vanmiddag,
Met vriendelijke groeten,

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85 

M +31 (0) 6 | E @bij12.nl
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Handelingsprotocollen/-perspectieven wolf.

Globaal plan van aanpak. Maarten Barckhof, 19 jan. 2021



Uw projectteam: Anne Kersten, Sylvia Kardon, Maarten Barckhof



Opzet: 

1. Tweedeling tussen handelingsperspectieven (gericht op professionals van provincies, hulpdiensten e.d. - probleemsituaties, en hoe te handelen bij calamiteiten, escalatieladders, rollen en verantwoordelijkheden van provincies, politie, veiligheidsregio’s, etc.) en een serie informatiebladen (voor een breder publiek, niet per se gericht op calamiteiten).

2. Losbladig, printbaar en digitaal, gemakkelijk te actualiseren.

3. Gebruik van bestaande stroomdiagrammen, bijlagen van het IPO Wolvenplan plus literatuur en ervaringen uit onze buurlanden.

4. Aanpassing aan NL situatie. 

5. Voldoen aan juridische kaders. Oa aandacht voor vergunningverlening en ontheffingen.

6. Vaststelling via IPO wolvenwerkgroep, LOW en de ambtelijke molen van het IPO (AAC/BAC VP).

7. Afstemming met de div. wolvenpartners tijdens proces van ontwikkeling.

8. Termen verduidelijken: wat is langdurig, wat is overmatig, in of nabij bebouwd gebied, etc.





Voorstel, parallel:

1. Opstellen van een lijst met scenario’s.

2. Concrete uitwerking van 2 senario’s en deze voorleggen aan de volgende IPO Wolvenwerkgroepvergadering:

- Auto rijdt wolf aan, wolf is dood.

- Auto rijdt wolf aan, wolf leeft nog.

Aan de hand van deze concrete uitwerking discussie in onze werkgroep of we op het goede spoor zitten, of dat er ergens gaten vallen. Vervolgens verdere uitwerking van deze 2 scenario’s en van de overige scenario’s.

3. Daarbij inventariseren waar er problemen zitten: zenderen, in hoeverre informatie over verblijfplaatsen van de wolf openbaar is en gedeeld mag worden, opvanglocaties, snelle beschikbaarheid van preventiemaatregelen, deskundigheid (van dierenartsen, politie, ...), etc.
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Betreft Resultaten actualisatie onderzoek maatschappelijk draagvlak wolf 

Geachte Voorzitter,

In deze brief informeer ik uw Kamer over de uitkomsten van de actualisatie van 
het eerdere onafhankelijke onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor de 
hervestiging van de wolf in Nederland.

Op 17 juni 2020 heb ik de uitkomsten van bovengenoemd onderzoek naar uw 
Kamer gestuurd (Kamerstuk 33 576, nr. 193). In deze brief heb ik toegezegd om 
in het najaar van 2020 een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren om 
ontwikkelingen en trends in het oog te kunnen houden. Dit naar aanleiding van de 
media-aandacht voor de zwervende wolf in Noord-Brabant en het belang om te 
onderzoeken of deze incidenten van invloed zijn op het draagvlak.

Resultaten
Uit het eerdere onderzoek bleek dat het maatschappelijk draagvlak voor de 
hervestiging van de wolf relatief groot was: 57% van de Nederlanders had een 
positieve houding ten aanzien van de hervestiging van de wolf. Uit het 
vervolgonderzoek blijkt dat dit percentage licht is afgenomen naar 54%. De 
beleving dat wolven een bedreiging zouden vormen voor mensen, is echter 
onveranderd. Dat betekent dat 76% van de Nederlanders meent dat wolven geen 
bedreiging vormen voor mensen. Verder geeft 68% aan dat hun mening niet is 
veranderd sinds er meer wolven voorkomen in Nederland en er meer aanvallen 
van wolven op schapen plaatsvinden. Van de ondervraagden geeft 17% aan dat 
zij negatiever over wolven zijn gaan denken, 8% is juist positiever over wolven 
gaan denken.

De aanbevelingen uit het vervolgonderzoek hebben betrekking op de 
communicatie met Nederlanders over de verantwoordelijkheidsverdeling voor het 
wolvendossier en verbetering van de voorlichting over het eetgedrag/eetpatroon 
van wolven. De prpVincies en het Rijk nemen deze aanbevelingen ter harte en 

     werken.

Ons kenmerk
DGNVLG-S / 21015874
Bijlage(n)
1

Carola Schout
Minister van/andbouw. Natuur en Voedselkwaliteit
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Datum

Betref

27 januari 2021

Beantwoording vragen over het geringe animo voor de subsidieregeling voor een 
wolf werend raster 25 januari 2021

Uw kenmerk DGNVLG/ 21002702

Geachte Carola Schouten,
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In de boven genoemde beantwoording Kamervragen, bladzijde 2, punt 5 beantwoord u de vraag: 
Kunt u aangeven hoeveel schapen in ons land jaarlijks gedood worden door honden? Heeft u cijfers 
over 2019? Zo nee, waarom niet?" met de stelling dat uit eerder onderzoek blijkt dat naar schatting 
jaarlijks tussen de 4.000 en 13.000 schapen worden gedood door honden.

Hierbij ons uitleg waarom de 4.000 tot 13.000 dodelijke aanvallen door honden op schapen (per 
jaar), in twijfel getrokken mag worden;

Van wie komt de claim?

Volgens overheidsinstantie Bijl2, die schadevergoedingen uitkeert aan gedupeerde boeren, zijn er in 
2020 283 (onderzoek nog uitstaande in 11 gevallen met 17 gedode schapen), in 2019 119 en in 2018
168 schapen door wolven gedood. Tot 2017 registreerde het fonds 32 gedode schapen. Een sterke 
toename dus.

Maar het is niets vergeleken met de ravage die honden aanrichten word steeds weer vermeld. 
Volgens 'een onderzoek" zullen honden jaarlijks vier- tot dertienduizend schapen in Nederland 
doden. (Herhaaldelijk gesteld door onder ander leden van de zoogdiervereniging)

Klopt het?

Hoeveel honden schapen doden wordt nergens bijgehouden. Hoe komt men aan vier- tot 
dertienduizend? In het wolvendraaiboek van het Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van de 
twaalf Nederlandse provincies, is het ook te lezen. In dit document doen de provincies een aanzet 
voor het beleid omtrent schapen, wolven en schadeloosstellingen. Het IPO op zijn beurt baseert zich 
op twee studentenrapporten. Deze studies zijn niet geverifieerd door onafhankelijke panels van 
experts, de peer review, zoals gebruikelijk bij wetenschappelijke publicaties. Maar vooralsnog zijn dit 
de enige cijfers die we hebben, is de uitleg op navraag.
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om het aantal aanvallen door honden én vossen. Bovendien heeft het getal betrekking op het aantal 
schapen dat wordt gedood óf verwond.

Een wezenlijk verschil met wat wordt gesteld.

Studenten van de HAS Hogeschool Den Bosch enquêteerden in 2012 115 schapenhouders in 
Limburg. Bij die bedrijven bleek ongeveer een half procent van de schapen jaarlijks te zijn verwond of 
gedood. Trek dat door naar de achthonderdduizend schapen in heel Nederland, en je komt uit op de 
ondergrens van de IPO-schatting: vierduizend.

In een derde van de gevallen wees de gedupeerde de vos aan als dader, bij de helft van de 
slachtpartijen werd een hond beschuldigd en bij de overige situaties wist men het niet. Vossen 
bleken evenveel schapen te doden als te verwonden. Honden zijn iets minder dodeiijk: 60 procent 
van hun slachtoffers overieeft de aanval.

De bovengrens van de schatting -13 duizend - is gebaseerd op een afstudeerverslag uit 2016. 
Studenten van de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten enquêteerden bijna 900 schapen
en geitenhouders in Drenthe. Uit hun studie bleek dat in 2015 0,65 procent van de schapen verwond 
werd, en 0,96 procent gedood. Ook hier weer werden zowel vossen als honden genoemd als 
boosdoeners.

De percentages uit beide studies hebben we doorgetrokken naar de hele schapenpopulatie in 
Nederland om de ordegrootte van het probleem te schetsen', zegt ecoloog , van de 
provincie Drenthe en een van de auteurs van het draaiboek. Het is nattevingerwerk, zegt hij.

Conclusie

Honden doden jaarlijks talloze schapen. Maar de schatting van 4 tot 13 duizend heeft niet alleen 
betrekking op honden maar ook op vossen. En ongeveer de helft van de schapen overleeft een 
aanval.
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Rapport 1)

Predatie op schapen in Limburg door hond of vos

Een nulmeting bij afwezigheid van grote predatoren de wolf en de lynx, 25 juni 2012 

In opdracht van: ARK Natuurontwikkeling

Uitgevoerd door: Hogeschool HAS Den Bosch (2 Studenten, telefonisch enquête)

Rapport 2)

De Drentse schapen/ en geitenhouderij in beeld: Nulmeting van predatie op schapen en geiten in de 
provincie Drenthe, juni 2016

In opdracht van: Provincie Drenthe

Uitgevoerd door: CHA Vilentum (2 studenten, telefonische enquête)
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
Datum: dinsdag 2 februari 2021 17:17:47
Bijlagen: image002.png

image003.png
image004.png
image005.png

Beste  e.a.
Eens met onderstaande, echter kleine correctie:  de kamerbrief/tweede Motivaction onderzoek staat wél – ter
kennisname -op de agenda zie agendapunt 9 LOW a.s.do dag.
Groet,

 
 

Van: @ipo.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 17:10
Aan: ' @minlnv.nl>
CC: @minlnv.nl>; 

@bij12.nl>
Onderwerp: RE: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
 
Ha ,
 
Een wat relatief late reactie maar toch graag nog even je aandacht voor het volgende. In de
wolvenwerkgroep heb je een aantal keren aangegeven dat LNV een vervolg-onderzoek naar het

draagvlak voor de wolf heeft laten uitvoeren en in de laatste wolvenwerkgroep heb je ook (en marge van
discussie over het wel of niet opnemen van sociologische aspecten in de Fact Finding Study)
aangeven dat het vervolg-draagvlakonderzoek binnenkort aan de Tweede Kamer aangeboden
zou worden . Op 25 januari 2021 is dat gebeurd, zo heb je vorige week laten weten.
 
Ondanks de aankondiging voelen provincies, BIJ12 en IPO zich hier toch wat door overvallen. De aanbiedingsbrief sluit af

met: “De provincies en het Rijk nemen deze aanbevelingen ter harte en zullen hier in nauwe
samenwerking verder aan werken.”

 
 

 
* Ik neem aan dat over de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het geringe animo voor de
subsidieregeling voor een wolfwerend raster afgestemd is met Gelderland.

 
Daarnaast ware ook afstemming met BIJ12 uit oogpunt van communicatie op zijn plek geweest,
opdat BIJ12 hier communicatie-technisch beter op in had kunnen spelen. Vanwege de
decentralisatie is het logisch dat LNV geen speciale aandacht aan de wolf besteed op de LNV-
website, maar provincies doen dat wel middels de BIJ12-site en alleen al daarom had eea beter
afgestemd moeten worden.  kan meer in detail aangeven wat nu de consequenties
geweest zijn voor BIJ12 en hoe dat de volgende keer beter kan.
 
Ik vermoed dat eea het gevolg is van drukte. Immers, de vorige keer -bij het eerste draagvlak-
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onderzoek- heb je wel uitvoerig met ons afgestemd en hebben we zelfs stil gestaan bij de vraag
aan bij IPO het afschrift van de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer gericht zou moeten
worden. Je begrijpt dat ik daarom wat op keek van het contrast tussen de gang van zaken de
vorige keer en deze keer.
 
Enfin, donderdag treffen we ons in het LOW. Daar staat dit het vervolg-draagvlakonderzoek niet
op de agenda maar niet uitgesloten is dat het toch ter sprake komt.
 
Groet,

 

Herengracht 23
2511EG
Tel: 
Email: 

 Den Haag
+316  

@ipo.nl

 

ipo website

 

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

Twitter IPO_Provincies LinkedIn Nieuwsberichten van het IPO

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 17:37
Aan: @bij12.nl>; @ipo.nl>;

@gelderland.nl; @prvlimburg.nl; @provinciegroningen.nl;
@provinciegroningen.nl; @Brabant.nl>;

@overijssel.nl; @overijssel.nl; 
@fryslan.frl>; @fryslan.frl; @drenthe.nl; @drenthe.nl;

@bij12.nl>; 
@bij12.nl>; @minlnv.nl>;

@bij12.nl>; @bij12.nl>;
@bij12.nl>; @bij12.nl>

CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
 
Beste wolven-collega’s,
 
Ter informatie: gisteren zijn de volgende stukken door LNV naar de Kamer gestuurd en daarmee openbaar gemaakt:
 
 

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het geringe animo voor de subsidieregeling voor een

wolfwerend raster;

Het vervolg-onderzoek naar het draagvlak voor de wolf is op 25 januari 2021 aan de Kamer aangeboden en laat
zien dat het draagvlak voor de wolf licht is gedaald naar 54%.
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Met vriendelijke groet,
 

 

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK  | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
Email: @minlnv.nl
M:  06 7
 
 
 
 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
Datum: dinsdag 2 februari 2021 17:52:30
Bijlagen: image762368.png
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Hi 

Groet en fijne avond!

Van: @ipo.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 februari 2021 17:10
Aan: @minlnv.nl>
CC: @minlnv.nl>; 

@bij12.nl>
Onderwerp: RE: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
Ha ,
Een wat relatief late reactie maar toch graag nog even je aandacht voor het volgende. In de
wolvenwerkgroep heb je een aantal keren aangegeven dat LNV een vervolg-onderzoek naar het
draagvlak voor de wolf heeft laten uitvoeren en in de laatste wolvenwerkgroep heb je ook (en
marge van discussie over het wel of niet opnemen van sociologische aspecten in de Fact Finding
Study) aangeven dat het vervolg-draagvlakonderzoek binnenkort aan de Tweede Kamer
aangeboden zou worden . Op 25 januari 2021 is dat gebeurd, zo heb je vorige week laten
weten.
Ondanks de aankondiging voelen provincies, BIJ12 en IPO zich hier toch wat door overvallen.
De aanbiedingsbrief sluit af met: “De provincies en het Rijk nemen deze aanbevelingen ter harte
en zullen hier in nauwe samenwerking verder aan werken.”

* Ik neem aan dat over de schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het geringe
animo voor de subsidieregeling voor een wolfwerend raster afgestemd is met Gelderland.
Daarnaast ware ook afstemming met BIJ12 uit oogpunt van communicatie op zijn plek geweest,
opdat BIJ12 hier communicatie-technisch beter op in had kunnen spelen. Vanwege de
decentralisatie is het logisch dat LNV geen speciale aandacht aan de wolf besteed op de LNV-
website, maar provincies doen dat wel middels de BIJ12-site en alleen al daarom had eea beter
afgestemd moeten worden.  kan meer in detail aangeven wat nu de consequenties
geweest zijn voor BIJ12 en hoe dat de volgende keer beter kan.
Ik vermoed dat eea het gevolg is van drukte. Immers, de vorige keer -bij het eerste draagvlak-
onderzoek- heb je wel uitvoerig met ons afgestemd en hebben we zelfs stil gestaan bij de vraag
aan bij IPO het afschrift van de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer gericht zou moeten
worden. Je begrijpt dat ik daarom wat op keek van het contrast tussen de gang van zaken de
vorige keer en deze keer.
Enfin, donderdag treffen we ons in het LOW. Daar staat dit het vervolg-draagvlakonderzoek niet
op de agenda maar niet uitgesloten is dat het toch ter sprake komt.
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Groet,

Herengracht 23
2511EG
Tel:
Email:

Den Haag
+316

@ipo.nl
ipo website

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

Twitter IPO_Provincies LinkedIn Nieuwsberichten van het IPO

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de
energietransitie.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: dinsdag 26 januari 2021 17:37
Aan: @bij12.nl>; @ipo.nl>;

@gelderland.nl; @prvlimburg.nl; @provinciegroningen.nl;
@provinciegroningen.nl; @Brabant.nl>;

@overijssel.nl; @overijssel.nl; 
@fryslan.frl>; @fryslan.frl; @drenthe.nl; @drenthe.nl;

@bij12.nl>; 
@bij12.nl>; @minlnv.nl>;

@bij12.nl>; @bij12.nl>;
@bij12.nl>; bij12.nl>

CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: Ter info: LNV-stukken naar de Kamer
Beste wolven-collega’s,
Ter informatie: gisteren zijn de volgende stukken door LNV naar de Kamer gestuurd en
daarmee openbaar gemaakt:

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) over het geringe animo voor de
subsidieregeling voor een wolfwerend raster;
Het vervolg-onderzoek naar het draagvlak voor de wolf is op 25 januari 2021 aan de
Kamer aangeboden en laat zien dat het draagvlak voor de wolf licht is gedaald naar 54%.

Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
Email: @minlnv.nl
M: 06- 7

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
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https://ipo.nl/
https://nieuws.ipo.nl/
https://twitter.com/IPO_Provincies
https://linkedin.com/company/25558/
https://nieuws.ipo.nl/
http://ipo.pageflow.io/energietransitie
http://ipo.pageflow.io/energietransitie


De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: SO Natuur feb.2021FIN
Datum: woensdag 10 februari 2021 13:15:50
Bijlagen: image439762.png

image123722.png
image420365.png
image978296.png
SO Natuur feb.2021FIN OPM JO.docx

Ha ,
Bijgevoegd mijn toevoegingen. Dank voor het afstemmen.  , ik
weet niet in hoeverre hij daarbij met een half oog ook zijn mail in de gaten houdt, maar volgens
mij kunnen jullie met bijgaande vooruit.
Groet,

r
Herengracht 23
2511EG
Tel:
Email:

Den Haag
+316

@ipo.nl

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom


Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 12:52
Aan: @ipo.nl>; @bij12.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: SO Natuur feb.2021FIN
Hi  en ,
Zoals jullie weten, is het AO Natuur van afgelopen maandag omgezet naar een schriftelijke ronde. Hierbij de vragen met
conceptantwoorden over de wolf, die ik met jullie wil afstemmen. Kunnen jullie reageren?
Dank alvast,
Met groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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CDA – wolf - Karin

De leden van de CDA-fractie hebben nog vragen over de wolf. De wolf is een jachtdier en eet allerlei dieren, zoals herten, reeën, schapen, kippen, hazen, vogels, et cetera. Deze leden vragen zich af, nu de wolf zo oprukt in Nederland en steeds meer schade aanricht, wanneer de grens is bereikt. We zijn immers allerlei maatregelen aan het nemen om de biodiversiteit te herstellen, om bedreigde diersoorten terug te krijgen, maar zolang de populatie van de wolf blijft toenemen, zijn we toch aan het dweilen met de kraan open? En als die grens bereikt is, wat gaat er dan gebeuren? Kan de minister hier een toelichting op geven? Ook boeren lijden enorme schade door de wolf en dat zal alleen maar toenemen. Op welke manier worden zij tegemoetgekomen? Op welke manier zouden zij zich volgens de minister kunnen beschermen tegen de wolf, aangezien deze over hekken van een paar meter klimt? Hoe voorkomen we een algehele verrastering van Nederland?



Antwoord:



Op initiatief van de provincies laten provincies en mijn ministerie gezamenlijk een factfinding studie met betrekking tot de wolf uitvoeren.  De verwachte populatieontwikkeling en het ecologische draagvlak voor de wolf in Nederland zijn onderwerpen die in dit onderzoek worden meegenomen.  Evenals het effect van gevestigde wolven op de biodiversiteit en wat het dieet van de wolf betekent voor bedreigde diersoorten. Overigens zie ik de terugkeer van een top-predator als de wolf, die Nederland zo’n 150 jaar heeft gemist, en die evenwicht kan brengen ten aanzien van de populatiegroei van soorten die niet begrensd wordt door een natuurlijke top-predator (zoals bijvoorbeeld wilde zwijnen), óók als een verbetering van de biodiversiteit.

Het huidige wolvenplan voorziet in een schadeloosstelling bij schade aan bedrijfsmatig gehouden vee, in lijn met het algemeen geldende faunaschadebeleid. Uitgangspunt van het faunaschadebeleid is evenwel om schade te voorkomen alvorens die te vergoeden. Daarom  voorziet het huidige wolvenplan in de mogelijkheid van tegemoetkoming in kosten voor preventieve middelen in het geval van een gevestigde wolf. Provincies hebben besloten om het Interprovinciale Wolvenplan te evalueren en te actualiseren. In dit kader zullenal ook de regelingen omtrent de tegemoetkoming in faunaschade en preventiemiddelen worden geëvalueerd. Bij de evaluatie zal worden gekeken naar een rechtvaardige nieuwe regeling voor de toekomst. 

Er zijn meerdere wolfwerende maatregelen toepasbaar om vee te beschermen tegen een zwervende wolf. Er loopt een aantal pilots en de opgedane kennis en ervaringen hiermee worden eveneens meegenomen in de evaluatie van bovengenoemd wolvenplan. Overigens wijs ik er nog op dat een veehouder wettelijk verplicht is zijn vee te beschermen, ook tegen toppredatoren, zoals de wolf.









SGP – Wolf – Karin

De leden van de SGP-fractie hebben gelezen dat Duitse onderzoekers pleiten voor actiever wolvenbeheer en inzet op versoepeling van de regels hiervoor. De onderzoekers wijzen erop dat vermindering van begrazing en het plaatsen van afrastering in reactie op de wolf juist negatief uit kan pakken voor andere Natura 2000-soorten en -habitats. Die worden wel bedreigd, terwijl dat bij de wolf niet het geval is. De onderzoekers pleiten voor het afschieten van probleemwolven. Deze leden horen graag de reactie van de minister op dit onderzoek. Pakt de minister dit op?



Antwoord: 

Uit uw vraag is mij niet duidelijk welk onderzoek het betreft. Wel ben ik bekend met het

wettelijk kader in Duitsland: in de Bondsrepubliek Duitsland is de bescherming van in het wild levende dieren vastgelegd in de nationale natuurbeschermingswet, de Bundesnaturschutzgesetz. Deze is in maart 2020 aangevuld met (oa) een paragraaf “omgang met de wolf” (paragraaf 45a). Per deelstaat wordt de nationale natuurbeschermingswet geïmplementeerd in een (‘deelstatelijke’) uitvoeringswet. Zo werkt de Duitse deelstaat Nedersaksen momenteel aan de uitwerking van genoemde paragraaf “omgang met de wolf”. In deze wolvenverordening worden richtlijnen gegeven voor het beoordelen van aanvragen tot afschotvergunning . Conform het Europees juridisch kader kan een dergelijke vergunning slechts onder zeer strenge voorwaarden verleend worden;.  In het interprovinciaal wolvenplan worden handelingsopties geschetst voor het omgaan met mogelijke probleemsituaties. Afschieten van een wolf is alleen mogelijk bij een acuut veiligheidsprobleem.

Ik zet in op versterking van de samenwerking met Duitse deelstaten door het uitwisselen van  kennis en ervaringen met het wolvenbeleid. Daarnaast laten provincies en mijn ministerie gezamenlijk, in het kader van het actualiseren van het Interprovinciaal Wolvenplan, een juridische analyse uitvoeren, waarvan een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de verschillende Europese landen onderdeel uit zal maken, waarbij in ieder geval Duitsland, Belgié, Frankrijk in ogenschouw genomen dienen te worden.







The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.



 
 
CDA – wolf -  
De leden van de CDA-fractie hebben nog vragen over de wolf. De wolf is een jachtdier en eet 
allerlei dieren, zoals herten, reeën, schapen, kippen, hazen, vogels, et cetera. Deze leden 
vragen zich af, nu de wolf zo oprukt in Nederland en steeds meer schade aanricht, wanneer 
de grens is bereikt. We zijn immers allerlei maatregelen aan het nemen om de biodiversiteit 
te herstellen, om bedreigde diersoorten terug te krijgen, maar zolang de populatie van de 
wolf blijft toenemen, zijn we toch aan het dweilen met de kraan open? En als die grens 
bereikt is, wat gaat er dan gebeuren? Kan de minister hier een toelichting op geven? Ook 
boeren lijden enorme schade door de wolf en dat zal alleen maar toenemen. Op welke 
manier worden zij tegemoetgekomen? Op welke manier zouden zij zich volgens de minister 
kunnen beschermen tegen de wolf, aangezien deze over hekken van een paar meter klimt? 
Hoe voorkomen we een algehele verrastering van Nederland? 
 
Antwoord: 
 
Op initiatief van de provincies laten provincies en mijn ministerie gezamenlijk een factfinding 
studie met betrekking tot de wolf uitvoeren.  De verwachte populatieontwikkeling en het 
ecologische draagvlak voor de wolf in Nederland zijn onderwerpen die in dit onderzoek 
worden meegenomen.  Evenals het effect van gevestigde wolven op de biodiversiteit en wat 
het dieet van de wolf betekent voor bedreigde diersoorten. Overigens zie ik de terugkeer 
van een top-predator als de wolf, die Nederland zo’n 150 jaar heeft gemist, en die evenwicht 
kan brengen ten aanzien van de populatiegroei van soorten die niet begrensd wordt door 
een natuurlijke top-predator (zoals bijvoorbeeld wilde zwijnen), óók als een verbetering van 
de biodiversiteit. 
Het huidige wolvenplan voorziet in een schadeloosstelling bij schade aan bedrijfsmatig 
gehouden vee, in lijn met het algemeen geldende faunaschadebeleid. Uitgangspunt van het 
faunaschadebeleid is evenwel om schade te voorkomen alvorens die te vergoeden. Daarom  
voorziet het huidige wolvenplan in de mogelijkheid van tegemoetkoming in kosten voor 
preventieve middelen in het geval van een gevestigde wolf. Provincies hebben besloten om 
het Interprovinciale Wolvenplan te evalueren en te actualiseren. In dit kader zullen ook de 
regelingen omtrent de tegemoetkoming in faunaschade en preventiemiddelen worden 
geëvalueerd. Bij de evaluatie zal worden gekeken naar een rechtvaardige nieuwe regeling 
voor de toekomst.  
Er zijn meerdere wolfwerende maatregelen toepasbaar om vee te beschermen tegen een 
zwervende wolf. Er loopt een aantal pilots en de opgedane kennis en ervaringen hiermee 
worden eveneens meegenomen in de evaluatie van bovengenoemd wolvenplan. Overigens 
wijs ik er nog op dat een veehouder wettelijk verplicht is zijn vee te beschermen, ook tegen 
toppredatoren, zoals de wolf. 
 
 
 
 
SGP – Wolf –  
De leden van de SGP-fractie hebben gelezen dat Duitse onderzoekers pleiten voor actiever 
wolvenbeheer en inzet op versoepeling van de regels hiervoor. De onderzoekers wijzen erop 
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dat vermindering van begrazing en het plaatsen van afrastering in reactie op de wolf juist 
negatief uit kan pakken voor andere Natura 2000-soorten en -habitats. Die worden wel 
bedreigd, terwijl dat bij de wolf niet het geval is. De onderzoekers pleiten voor het 
afschieten van probleemwolven. Deze leden horen graag de reactie van de minister op dit 
onderzoek. Pakt de minister dit op? 
 
Antwoord:  
Uit uw vraag is mij niet duidelijk welk onderzoek het betreft. Wel ben ik bekend met het 
wettelijk kader in Duitsland: in de Bondsrepubliek Duitsland is de bescherming van in het 
wild levende dieren vastgelegd in de nationale natuurbeschermingswet, de 
Bundesnaturschutzgesetz. Deze is in maart 2020 aangevuld met (oa) een paragraaf “omgang 
met de wolf” (paragraaf 45a). Per deelstaat wordt de nationale natuurbeschermingswet 
geïmplementeerd in een (‘deelstatelijke’) uitvoeringswet. Zo werkt de Duitse deelstaat 
Nedersaksen momenteel aan de uitwerking van genoemde paragraaf “omgang met de wolf”. 
In deze wolvenverordening worden richtlijnen gegeven voor het beoordelen van aanvragen 
tot afschotvergunning . Conform het Europees juridisch kader kan een dergelijke vergunning 
slechts onder zeer strenge voorwaarden verleend worden.  In het interprovinciaal 
wolvenplan worden handelingsopties geschetst voor het omgaan met mogelijke 
probleemsituaties. Afschieten van een wolf is alleen mogelijk bij een acuut 
veiligheidsprobleem. 
Ik zet in op versterking van de samenwerking met Duitse deelstaten door het uitwisselen van  
kennis en ervaringen met het wolvenbeleid. Daarnaast laten provincies en mijn ministerie 
gezamenlijk, in het kader van het actualiseren van het Interprovinciaal Wolvenplan, een 
juridische analyse uitvoeren, waarvan een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de 
verschillende Europese landen onderdeel uit zal maken, waarbij in ieder geval Duitsland, 
Belgié, Frankrijk in ogenschouw genomen dienen te worden. 
 
 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: SO Natuur feb.2021FIN
Datum: maandag 15 februari 2021 08:36:51

Met dank aan , prima afgehandeld, 

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 15:33
Aan: @ipo.nl>
CC: @bij12.nl>; 
< @minlnv.nl>
Onderwerp: Re: SO Natuur feb.2021FIN
Hi ,
Graag gedaan en dank voor jouw snelle reactie.
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 10 feb. 2021 om 13:15 heeft @ipo.nl> het
volgende geschreven:


Ha ,
Bijgevoegd mijn toevoegingen. Dank voor het afstemmen.  geniet deze week
verlof, ik weet niet in hoeverre hij daarbij met een half oog ook zijn mail in de gaten
houdt, maar volgens mij kunnen jullie met bijgaande vooruit.
Groet,

Herengracht 23
2511EG
Tel:
Email:

Den Haag
+316

@ipo.nl

<image439762.png>

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom

<image123722.png> <image420365.png> <image978296.png>

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Van: @minlnv.nl> 
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 12:52
Aan: @ipo.nl>; 

@bij12.nl>
CC: @minlnv.nl>
Onderwerp: SO Natuur feb.2021FIN
Hi  en ,
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Zoals jullie weten, is het AO Natuur van afgelopen maandag omgezet naar een schriftelijke ronde. Hierbij
de vragen met conceptantwoorden over de wolf, die ik met jullie wil afstemmen. Kunnen jullie
reageren?
Dank alvast,
Met groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
<SO Natuur feb.2021FIN OPM JO.docx>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: afschot "probleemwolf" Duitsland
Datum: dinsdag 16 februari 2021 12:52:19
Bijlagen: image001.png

Beste ,
Naar aanleiding van provinciale vragen over een regionaal mediabericht (met een foute
interpretatie) in Duitsland vorig jaar heb ik, mede met behulp van het landbouwbureau Berlijn,
uitgezocht hoe het wolvenbeleid in Duitsland, op bondsniveau en deelstaatniveau, is
georganiseerd en dat ook geduid. Op basis van is er een notitie terzake in de BAC VP van
oktober 2020 besproken. Later in oktober heb ik een soortgelijke actie ondernomen voor wat
betreft het wolvenbeleid in Frankrijk, eveneens naar aanleiding van mediaberichten.
Al eerder heb ik aangegeven dat, in mijn rolopvatting, LNV niet media-gestuurd kan werken.
Dat wil zeggen, dat ik mij niet verantwoordelijk voel om alle mediaberichten in binnen- en
buitenland over de wolf te checken noch te duiden. Daar ontbreekt ook simpelweg de capaciteit
voor, ook bij de collega’s van de diverse landbouwbureau’s. Het blijft dus bij mijn twee eerder
genoemde acties voor Duitsland en Frankrijk.
Zoals je weet, is de Zoogdiervereniging/Wolven in NL, in de persoon van , veelal
wel heel snel op de hoogte van allerlei mediaberichten en is aldaar een uitgebreid netwerk
aanwezig om informatie snel te achterhalen. Wellicht is het verstandig om met hen contact te
zoeken.
Ik kan helaas niet voldoen aan jouw verzoek.
Groet,

Van: @bij12.nl> 
Verzonden: maandag 15 februari 2021 08:11
Aan: @minlnv.nl>
CC: @ipo.nl>; @bij12.nl>
Onderwerp: afschot 'probleemwolf' Duitsland
Goedemorgen ,
Zoals je vast al ergens vernomen hebt, de pers heeft dit al heel vaak opgepikt, is/zou er een
vrouwtjeswolf zijn gedood die al vele honderden schapen zou hebben gedood.
Het zou zo maar kunnen, het gebeurde met toestemming van ministerie van milieu in
Niedersachsen. Dit zou in de omgeving van Löningen tussen Meppen en Cloppenburg hebben
plaatsgevonden.
Dit aldus krantenberichten. Meer is mij nu ook niet bekend.
Je begrijpt dat wij hier graag het fijne van willen weten, ik zie de vragen hierover al binnen
komen…, dus mijn verzoek aan jou is om aldaar officieel na te (laten) gaan hoe, waarom, op
basis waarvan, dit heeft plaatsgevonden.
Alvast dank,
Met vriendelijke groet,

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85 

M +31 (0) 6 | E @bij12.nl
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Van:
Aan: @prvlimburg.nl; 

@brabant.nl; @overijssel.nl; @overijssel.nl;
@fryslan.frl; @drenthe.nl; @drenthe.nl;

@flevoland.nl;

Onderwerp: Door Nederland trekkende wolf geschoten in Frankrijk
Datum: vrijdag 26 februari 2021 09:25:03
Bijlagen: image001.png

Informatie GW1554m en ingrijpen in welke situaties.pdf

Beste IPO wolvenwerkgroep leden,
 
Inmiddels is ook via buitenlandse kanalen (België, Duitsland, Frankrijk) het bericht al in de media verschenen. Dus
waarschijnlijk niet geheel onbekend nieuws meer. De Nederlandse versie van dit bericht is gisteren geplaatst door
Wageningen.
Het bericht is met bronvermelding op de BIJ12 site geplaatst. Daarom wil ik u ook via deze mail hiervan op de hoogte
stellen.
 
https://www.bij12.nl/nieuws/door-nederland-trekkende-wolf-met-zekerheid-legaal-geschoten-in-frankrijk/
 
WUR:
 
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-Research/show-wenr/Door-
Nederland-trekkende-wolf-met-zekerheid-legaal-geschoten-in-Frankrijk.htm
 
Ten behoeve van enige achtergrondinformatie hebben wij bijgaand document opgesteld. Zie bijlage.
 
met vriendelijke groeten,

 
 

 

 
Leidseveer 2, 3511  SB Utrecht  |   www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85  

M  +31 (0) 6 | E  @bij12.nl
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Inleiding 


Onderstaande informatie is samengesteld naar aanleiding van de berichtgeving over het in 
Frankrijk legaal doodschieten van wolf GW1554m. De wolf die in 2020 voor onrust zorgde in de 
regio Heusden. 
 
Publicaties:  


• “Billy” met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (INBO Vlaanderen) 
• Door Nederland trekkende wolf met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (WUR) 


• Door Nederland trekkende wolf met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (BIJ12) 
 
Europese bescherming 
De Europese Habitatrichtlijn stelt dat de wolf in Europa een beschermde diersoort is. Afschieten 
mag alleen als grondig is vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is. In 2019 
bekrachtigde het Europese Hof van Justitie deze richtlijn nog toen Finland toestemming gaf om 


wolven te doden.1 


 
Ontheffingsbesluiten 
Ontheffingsbesluiten moeten duidelijk en precies aangeven welk doel daarmee is gediend, en 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, zegt het hof. Alleen wijzen op mogelijke problemen 
die de wolven kunnen veroorzaken is onvoldoende. Het voorzorgsprincipe in de richtlijn schrijft 
verder voor dat voordat toestemming wordt gegeven, eerst duidelijk moet zijn hoe het staat met 


de populatie en de gevolgen die het doden van exemplaren heeft. Als hier onzekerheid over is, 
mag geen ontheffing worden gegeven. Hiervan mag alleen worden afgeweken in geval van acute 
veiligheidsrisico’s voor mensen2. 
 
Ingrijpen bij wolven in Europa 
Binnen Europa wordt verschillend invulling gegeven aan de bescherming van wolven. Dit hangt 
vooral af van de per land of regio verschillende status in de habitatrichtlijn (bijlage IV of bijlage V 


soort). In een aantal Europese landen of regio’s mag de wolf beheerd worden. Dat wil zeggen dat 
het doden van de wolf plaatsvindt binnen een set aan beheersmaatregelen, die verenigbaar zijn 


met een gunstige staat van instandhouding. Dat is het geval in Estland, Letland, Litouwen, 
Bulgarije, Polen, Slowakije, in het Spaans gebied ten noorden van de rivier Duero, in het Finse 
rendierbeschermingsgebied en op het Griekse grondgebied boven de 39ste breedtegraad.  
 


Andere landen kunnen derogaties aanvragen op de algemene beschermingsstatus om onder meer 
schade aan veehouderij tegen te gaan, indien geen andere bevredigende oplossing bestaat. Onder 
meer Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Slovenië en Zweden vragen dergelijke derogaties 
aan, op basis waarvan afschotlicenties toegestaan kunnen worden. Sinds een aantal jaren wordt in 
Frankrijk afschot van een aantal wolven toegelaten. Het gaat hierbij jaarlijks om ongeveer 100 
afschotvergunningen.  
De Zweeds-Noorse populatie bestaat uit ongeveer 400 wolven, waarvan 90% in Zweden voorkomt. 


In zowel Zweden als Finland wordt de wolf bejaagd in het noordelijke rendierengebied 
(habitatrichtlijn bijlage V), met een jaarlijks afschot van 40 tot 80 dieren3. 
 
Ingrijpen bij wolven in Nederland 


Ingrijpen bij wolven is in Nederland in een aantal situaties mogelijk. In het interprovinciaal 
Wolvenplan wordt dit beschreven in tabel 1 (a,b,c). Gelet op de geldende randvoorwaarden is 
ingrijpen op korte termijn waarschijnlijk slechts aan de orde als wolven gevaarlijk of problematisch 


gedrag vertonen in relatie tot mensen en in het geval er hybridisatie met honden zou optreden.  
 
Op de lange termijn wordt ingrijpen uit oogpunt van de bestrijding van schade, overlast of 
populatiebeheer niet op voorhand uitgesloten. De mogelijkheden daartoe zijn gebonden aan 
internationale verdragen, wet- en regelgeving, zaken die buiten de bevoegdheid van de provincies 
liggen. Cruciaal is de vraag wanneer en op welk schaalniveau gesproken kan worden van een 


gunstige staat van instandhouding van de wolf. Daarvoor moet eerst grensoverschrijdende 
overeenstemming ontstaan en in gezamenlijke managementplannen op het niveau van 
grensoverschrijdende deelpopulaties beleid zijn vastgelegd. Bovendien zal er ook dan alleen 
kunnen worden ingegrepen als er geen andere bevredigende oplossingen zijn4.  


 
1 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
2 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
3 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
4 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
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Het wolvenplan onderscheidt drie soorten van potentiële conflicten: wolf-mens, wolf-hond en wolf-
vee. Onder alle omstandigheden geldt dat de veiligheid van mensen voorop staat. 
 
Ingrijpen bij wolven in Nederland is in de volgende, uitzonderlijke situaties mogelijk: 
 


- Wolf reageert agressief op mensen zonder aanleiding (bijv. door extreme gewenning of 


hondsdolheid)  


- Wolf benadert meermaals mensen met honden is agressief naar honden (ziet in honden 


soortgenoot die zijn territorium bedreigd) 


- Wolf doodt honden bij bebouwing (op erf in tuinen).  


- Wolf doodt herhaaldelijk goed beschermd vee en vindt steeds manieren om preventieve 


maatregelen te omzeilen te overwinnen. Hierbij is de eerste intentie om de preventieve 


maatregelen zo5. 


 


Bevoegd gezag 
De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies zijn bevoegd gezag om maatregelen toe te 
staan of te laten nemen. Zij kunnen op grond van de Wet natuurbescherming, artikel 3.8 lid 5 b3 


beslissen om het vangen of doden van een wolf toe te staan wanneer de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid in het geding is. 
 
Voor er dergelijke maatregelen genomen kunnen worden dienen andere oplossingen te worden 
afgewogen. Indien die niet voorhanden zijn, dan is ingrijpen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door 
een wolf te vangen. Het is daarbij een optie om het dier te voorzien van een zender waardoor bij 
noodzaak de wolf snel opgespoord kan worden. Voor het vangen en zenderen wordt de wolf in 


principe verdoofd6. 
 
Wat weten we van GW1554m in Nederland? 
GW1554m was een 
jonge mannelijke wolf 


uit het Hezlakeroedel in 


Duitsland 
(Niedersaksen). Deze 
roedel verblijft op zo’n 
40 kilometer van de 
grens met Drenthe. De 
wolf was in februari tot 
begin april 2020 actief 


in de Duitse regio 
Bremen, Oldenburg en 
Brake. De wolf is 
vervolgens afgezakt 
naar het zuidwesten en 
kwam Nederland binnen 
via de Achterhoek 


(Ruurlo en Vorden), en 
trok vervolgens eind 
april door naar de 
Betuwe (Culemborg en 
Beesd). De wolf werd in 
de provincie Gelderland 


voor het laatst vastgesteld in Aalst op 13 mei 2020. DNA-onderzoek toonde aan dat GW1554 
verantwoordelijk was voor 28 gedode schapen in de provincie Gelderland. 
 
De wolf trok vervolgens door naar de provincie Noord-Brabant en hield zich in de periode van 15 
mei t/m 30 mei 2020 op in de omgeving van de gemeente Heusden. DNA-onderzoek wijst uit dat 
de wolf in Noord-Brabant 21 schapen doodde. Het is aannemelijk dat GW1554m ook 
verantwoordelijk was voor drie andere meldingen in dezelfde regio. Hierbij werden in totaal 42 


schapen gedood. Dit is echter niet genetisch aangetoond7. 


 
5 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
6 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
7 BIJ12, Wolvendata, 24 februari 2021 
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Had GW1554m niet in Nederland geschoten kunnen worden? 
Conform het interprovinciaal wolvenplan is er in Nederland geen reden geweest voor afschot van 
GW1554m, hoe vervelend en ingrijpend de situatie in de regio Heusden ook is geweest.  
GW1554m is in Nederland geen risico geweest voor de mens (hij hield afstand), het was een 
zwervende wolf waarbij het onduidelijk was waar, wanneer en hoelang hij op een specifieke plek 
aanwezig was en viel voornamelijk onbeschermd vee aan. 
 


In Heusden heeft er actieve monitoring plaatsgevonden om de bewegingen van GW1554m zoveel 
mogelijk in de gaten te kunnen houden. Daarnaast heeft de provincie in samenwerking met diverse 
andere organisaties zoals Wolf-Fencing veehouders geholpen met noodsets (preventieve rasters). 
Op het moment dat veel vee beschermd stond en/of ’s nachts zoveel mogelijk werd opgehokt in 
een nachthok/kraal, vertrok de wolf naar België. 
 


Frankrijk 


In Frankrijk heeft zich een andere situatie voorgedaan. GW1554m trok open veestallen in om 
zieke/zwakke runderen te grijpen. Daarnaast was het de betreffende Franse regio de enige wolf. 
Hij vertoonde daar opvallend, zichtbaar gedrag en is geschoten tijdens het opjagen van een groep 
vaarsen. Voor het afschot is een vergunning afgegeven, die juridisch voldoende onderbouwt moet 
zijn. In Frankrijk worden jaarlijks ongeveer 100 afschotvergunningen verstrekt. 
 


Duitsland 
In Duitsland is onlangs een wolvin doodgeschoten. De wolvin maakte deel uit van het zogenaamde 
Herzlake-roedel in Emsland in de deelstaat Nedersaksen. Dit is dezelfde roedel als GW1554m. Dit 
roedel zou verantwoordelijk zijn voor het doden van ruim 500 schapen. Er zouden hierbij ook 
schapen gedood die achter een wolfwerend raster stonden of deel uitmaakten van kuddes die 
beschermd werden door kuddebewakingshonden. Het ministerie van Milieu van Nedersaksen gaf 
daarom in maart 2020 een ontheffing af om de mannelijke wolf (GW1111m) te doden.  


 
Onder verantwoordelijkheid van de districtsjagermeester is een wolf afgeschoten. Het NLWKN 


(Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – in ons land 
WENR) moet nu vaststellen om welke wolf het gaat.8 (Optioneel/niet bevestigd: waarschijnlijk gaat 
het om een wolvin uit de roedel, wat betekent dat de verkeerde wolf met de verleende vergunning 
is gedood). 


 
Kritiek 
Het WWF Duitsland en de NABU (Duitse Vereniging voor Natuurbehoud) bekritiseren de gekozen 
oplossing. Het WWF wil dat de deelstaat transparanter is over het gekozen beleid, de NABU heeft 
een klacht ingediend bij de EU omdat Nedersaksen zich verzet tegen de huidige EU- en federale 
wetgeving9.  
 


 
8 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
9 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
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Inleiding 

Onderstaande informatie is samengesteld naar aanleiding van de berichtgeving over het in 
Frankrijk legaal doodschieten van wolf GW1554m. De wolf die in 2020 voor onrust zorgde in de 
regio Heusden. 
 
Publicaties:  

• “Billy” met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (INBO Vlaanderen) 
• Door Nederland trekkende wolf met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (WUR) 

• Door Nederland trekkende wolf met zekerheid legaal geschoten in Frankrijk (BIJ12) 
 
Europese bescherming 
De Europese Habitatrichtlijn stelt dat de wolf in Europa een beschermde diersoort is. Afschieten 
mag alleen als grondig is vastgesteld dat er geen andere bevredigende oplossing is. In 2019 
bekrachtigde het Europese Hof van Justitie deze richtlijn nog toen Finland toestemming gaf om 

wolven te doden.1 

 
Ontheffingsbesluiten 
Ontheffingsbesluiten moeten duidelijk en precies aangeven welk doel daarmee is gediend, en 
gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens, zegt het hof. Alleen wijzen op mogelijke problemen 
die de wolven kunnen veroorzaken is onvoldoende. Het voorzorgsprincipe in de richtlijn schrijft 
verder voor dat voordat toestemming wordt gegeven, eerst duidelijk moet zijn hoe het staat met 

de populatie en de gevolgen die het doden van exemplaren heeft. Als hier onzekerheid over is, 
mag geen ontheffing worden gegeven. Hiervan mag alleen worden afgeweken in geval van acute 
veiligheidsrisico’s voor mensen2. 
 
Ingrijpen bij wolven in Europa 
Binnen Europa wordt verschillend invulling gegeven aan de bescherming van wolven. Dit hangt 
vooral af van de per land of regio verschillende status in de habitatrichtlijn (bijlage IV of bijlage V 

soort). In een aantal Europese landen of regio’s mag de wolf beheerd worden. Dat wil zeggen dat 
het doden van de wolf plaatsvindt binnen een set aan beheersmaatregelen, die verenigbaar zijn 

met een gunstige staat van instandhouding. Dat is het geval in Estland, Letland, Litouwen, 
Bulgarije, Polen, Slowakije, in het Spaans gebied ten noorden van de rivier Duero, in het Finse 
rendierbeschermingsgebied en op het Griekse grondgebied boven de 39ste breedtegraad.  
 

Andere landen kunnen derogaties aanvragen op de algemene beschermingsstatus om onder meer 
schade aan veehouderij tegen te gaan, indien geen andere bevredigende oplossing bestaat. Onder 
meer Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Roemenië, Slovenië en Zweden vragen dergelijke derogaties 
aan, op basis waarvan afschotlicenties toegestaan kunnen worden. Sinds een aantal jaren wordt in 
Frankrijk afschot van een aantal wolven toegelaten. Het gaat hierbij jaarlijks om ongeveer 100 
afschotvergunningen.  
De Zweeds-Noorse populatie bestaat uit ongeveer 400 wolven, waarvan 90% in Zweden voorkomt. 

In zowel Zweden als Finland wordt de wolf bejaagd in het noordelijke rendierengebied 
(habitatrichtlijn bijlage V), met een jaarlijks afschot van 40 tot 80 dieren3. 
 
Ingrijpen bij wolven in Nederland 

Ingrijpen bij wolven is in Nederland in een aantal situaties mogelijk. In het interprovinciaal 
Wolvenplan wordt dit beschreven in tabel 1 (a,b,c). Gelet op de geldende randvoorwaarden is 
ingrijpen op korte termijn waarschijnlijk slechts aan de orde als wolven gevaarlijk of problematisch 

gedrag vertonen in relatie tot mensen en in het geval er hybridisatie met honden zou optreden.  
 
Op de lange termijn wordt ingrijpen uit oogpunt van de bestrijding van schade, overlast of 
populatiebeheer niet op voorhand uitgesloten. De mogelijkheden daartoe zijn gebonden aan 
internationale verdragen, wet- en regelgeving, zaken die buiten de bevoegdheid van de provincies 
liggen. Cruciaal is de vraag wanneer en op welk schaalniveau gesproken kan worden van een 

gunstige staat van instandhouding van de wolf. Daarvoor moet eerst grensoverschrijdende 
overeenstemming ontstaan en in gezamenlijke managementplannen op het niveau van 
grensoverschrijdende deelpopulaties beleid zijn vastgelegd. Bovendien zal er ook dan alleen 
kunnen worden ingegrepen als er geen andere bevredigende oplossingen zijn4.  

 
1 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
2 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
3 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
4 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
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Het wolvenplan onderscheidt drie soorten van potentiële conflicten: wolf-mens, wolf-hond en wolf-
vee. Onder alle omstandigheden geldt dat de veiligheid van mensen voorop staat. 
 
Ingrijpen bij wolven in Nederland is in de volgende, uitzonderlijke situaties mogelijk: 
 

- Wolf reageert agressief op mensen zonder aanleiding (bijv. door extreme gewenning of 

hondsdolheid)  

- Wolf benadert meermaals mensen met honden is agressief naar honden (ziet in honden 

soortgenoot die zijn territorium bedreigd) 

- Wolf doodt honden bij bebouwing (op erf in tuinen).  

- Wolf doodt herhaaldelijk goed beschermd vee en vindt steeds manieren om preventieve 

maatregelen te omzeilen te overwinnen. Hierbij is de eerste intentie om de preventieve 

maatregelen zo5. 

 

Bevoegd gezag 
De colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies zijn bevoegd gezag om maatregelen toe te 
staan of te laten nemen. Zij kunnen op grond van de Wet natuurbescherming, artikel 3.8 lid 5 b3 

beslissen om het vangen of doden van een wolf toe te staan wanneer de volksgezondheid of de 
openbare veiligheid in het geding is. 
 
Voor er dergelijke maatregelen genomen kunnen worden dienen andere oplossingen te worden 
afgewogen. Indien die niet voorhanden zijn, dan is ingrijpen mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld door 
een wolf te vangen. Het is daarbij een optie om het dier te voorzien van een zender waardoor bij 
noodzaak de wolf snel opgespoord kan worden. Voor het vangen en zenderen wordt de wolf in 

principe verdoofd6. 
 
Wat weten we van GW1554m in Nederland? 
GW1554m was een 
jonge mannelijke wolf 

uit het Hezlakeroedel in 

Duitsland 
(Niedersaksen). Deze 
roedel verblijft op zo’n 
40 kilometer van de 
grens met Drenthe. De 
wolf was in februari tot 
begin april 2020 actief 

in de Duitse regio 
Bremen, Oldenburg en 
Brake. De wolf is 
vervolgens afgezakt 
naar het zuidwesten en 
kwam Nederland binnen 
via de Achterhoek 

(Ruurlo en Vorden), en 
trok vervolgens eind 
april door naar de 
Betuwe (Culemborg en 
Beesd). De wolf werd in 
de provincie Gelderland 

voor het laatst vastgesteld in Aalst op 13 mei 2020. DNA-onderzoek toonde aan dat GW1554 
verantwoordelijk was voor 28 gedode schapen in de provincie Gelderland. 
 
De wolf trok vervolgens door naar de provincie Noord-Brabant en hield zich in de periode van 15 
mei t/m 30 mei 2020 op in de omgeving van de gemeente Heusden. DNA-onderzoek wijst uit dat 
de wolf in Noord-Brabant 21 schapen doodde. Het is aannemelijk dat GW1554m ook 
verantwoordelijk was voor drie andere meldingen in dezelfde regio. Hierbij werden in totaal 42 

schapen gedood. Dit is echter niet genetisch aangetoond7. 

 
5 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
6 IPO, Interprovinciaal Wolvenplan, 24 januari 2019 
7 BIJ12, Wolvendata, 24 februari 2021 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/schademeldingen
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/schademeldingen
http://www.bij12.nl/wolf


 

Had GW1554m niet in Nederland geschoten kunnen worden? 
Conform het interprovinciaal wolvenplan is er in Nederland geen reden geweest voor afschot van 
GW1554m, hoe vervelend en ingrijpend de situatie in de regio Heusden ook is geweest.  
GW1554m is in Nederland geen risico geweest voor de mens (hij hield afstand), het was een 
zwervende wolf waarbij het onduidelijk was waar, wanneer en hoelang hij op een specifieke plek 
aanwezig was en viel voornamelijk onbeschermd vee aan. 
 

In Heusden heeft er actieve monitoring plaatsgevonden om de bewegingen van GW1554m zoveel 
mogelijk in de gaten te kunnen houden. Daarnaast heeft de provincie in samenwerking met diverse 
andere organisaties zoals Wolf-Fencing veehouders geholpen met noodsets (preventieve rasters). 
Op het moment dat veel vee beschermd stond en/of ’s nachts zoveel mogelijk werd opgehokt in 
een nachthok/kraal, vertrok de wolf naar België. 
 

Frankrijk 

In Frankrijk heeft zich een andere situatie voorgedaan. GW1554m trok open veestallen in om 
zieke/zwakke runderen te grijpen. Daarnaast was het de betreffende Franse regio de enige wolf. 
Hij vertoonde daar opvallend, zichtbaar gedrag en is geschoten tijdens het opjagen van een groep 
vaarsen. Voor het afschot is een vergunning afgegeven, die juridisch voldoende onderbouwt moet 
zijn. In Frankrijk worden jaarlijks ongeveer 100 afschotvergunningen verstrekt. 
 

Duitsland 
In Duitsland is onlangs een wolvin doodgeschoten. De wolvin maakte deel uit van het zogenaamde 
Herzlake-roedel in Emsland in de deelstaat Nedersaksen. Dit is dezelfde roedel als GW1554m. Dit 
roedel zou verantwoordelijk zijn voor het doden van ruim 500 schapen. Er zouden hierbij ook 
schapen gedood die achter een wolfwerend raster stonden of deel uitmaakten van kuddes die 
beschermd werden door kuddebewakingshonden. Het ministerie van Milieu van Nedersaksen gaf 
daarom in maart 2020 een ontheffing af om de mannelijke wolf (GW1111m) te doden.  

 
Onder verantwoordelijkheid van de districtsjagermeester is een wolf afgeschoten. Het NLWKN 

(Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz – in ons land 
WENR) moet nu vaststellen om welke wolf het gaat.8 (Optioneel/niet bevestigd: waarschijnlijk gaat 
het om een wolvin uit de roedel, wat betekent dat de verkeerde wolf met de verleende vergunning 
is gedood). 

 
Kritiek 
Het WWF Duitsland en de NABU (Duitse Vereniging voor Natuurbehoud) bekritiseren de gekozen 
oplossing. Het WWF wil dat de deelstaat transparanter is over het gekozen beleid, de NABU heeft 
een klacht ingediend bij de EU omdat Nedersaksen zich verzet tegen de huidige EU- en federale 
wetgeving9.  
 

 
8 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 
9 Zoogdiervereniging, persbericht 'probleemwolf of probleemsituatie', 17 februari 2021 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/schademeldingen
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2021/probleemwolf-probleemsituatie
https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2021/probleemwolf-probleemsituatie


Van:
Aan: @prvlimburg.nl; 

@brabant.nl; @overijssel.nl; @overijssel.nl; @fryslan.frl;
@drenthe.nl; @drenthe.nl; @flevoland.nl;

Onderwerp: Agenda en stukken IPO wolvenwerkgroep 16 maart a.s.
Datum: dinsdag 9 maart 2021 17:15:08
Bijlagen: 0.1 Agenda 160321 WOLVEN WERKGROEP def.pdf

3,2 LIFE20-NAT_NL_001068 (1).pdf
3.1 oplegnotitie IPO wolvenwerkgroep over LIFE Wolf.pdf
6.1 Communicatieactiviteiten Wolf 2020-2021.pdf
7.1 Monitoring probleemwolven.pdf
8.1 Notitie denkrichting vergoedingen preventiemaatregelen overige dieren.pdf
10.1 Planning voorstel.pdf
12.1 Offerteaanvraag betreffende juridische analyse wolf (def).pdf
12.3 Verslag Wolvenwerkgroep 19-1-2021.pdf
12.4 Mail G.Six praktijknetwerk.pdf

Beste allen,
Bijgaand de agenda en stukken voor onze werkgroep vergadering volgende week dinsdag. Er
volgen nog enkele nazendingen.
Maar voor nu meer dan voldoende om u op in te lezen.
Tot dan,
Met vriendelijke groeten,
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Agenda  IPO Wolven Werkgroep  


 


IPO Wolven werkgroep 
Datum: 16 maart 2021 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Plaats: digitaal: achter de PC via MS Teams 


 


Agenda IPO Wolven werkgroep 
 
1. Welkom en opening 
 
deel 1: overleg met externen: 
2. Master thesis UU – ‘Samenleven wolf en mens in Nederland‘  
Doel: ter kennisneming en bespreking, zie eerder voorstel vorige bijeenkomst. 
Toelichting: Paul Happel zal zijn onderzoeksvoorstel kort toelichten (wordt nagezonden) 
 
3. Ingekomen stuk: LIFE wolf aanvraag  (notitie van: Zoogdiervereniging)  
Doel: bespreking van het voorstel en nagaan of provincies hieraan willen bijdragen. 
Toelichting: Ellen van Norren geeft korte toelichting 
 


 
deel 2 voortzetting vergadering: 
4. Vaststelling agenda en mededelingen 
-  Terugmeldingen: BAC VP notities handelingsperpectief en actualisatie door Jeroen 
 
5. Voorstel uitwerking handelingsprotocol 
Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in het LOW bepalen. 
 
Toelichting: de uitwerking hiervan ligt eveneens in handen van de nieuwe communicatie 
medewerker. De basis van dit stuk is ook nog door Maarten opgezet en zal worden opgepakt door de 
nieuwe communicatiemedewerker. Daarnaast de vraag of dit al rijp genoeg is voor agendering in 
LOW, of dat het bewuste keuze is om het juist nog ‘groen’ aan LOW voor te leggen. En het LOW  mee 
te nemen in de beoogde werkwijze. 
 
6. Aanpak communicatie activiteiten wolf 
Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in het LOW bepalen. 
Toelichting: nog voor zijn vertrek heeft Maarten Barckhof een versie van het ‘communicatieplan’ 
achter gelaten. Dit ligt nu voor ter bespreking. Voorzien is in opvolging van deze functie. Het voorstel 
is om ook de nieuwe communicatiemedewerker in de gelegenheid te stellen zich dit op te pakken en 
het ‘haar eigen te laten maken’.  


 


 


Van Désiré Karelse 


  


Aan Deelnemers IPO wolven werkgroep 


  


Datum 9 maart 2021 
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7. Notitie Monitoren probleem wolf 
Doel: ter bespreking en bepalen van vervolgacties 
Toelichting: Teun geeft korte toelichting; bedoeld als verkennende discussie notitie vanuit Gelderland 
ingebracht. 
 
8. Ingekomen stuk: Notitie Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren  
(notitie van: FPG; G.J. Bloemendaal)  
Doel: ter bespreking, besluiten hoe hierop (‘wel/niet uitbreiding diersoorten’) te reageren. 
 
9. Landelijk Overleg Wolf  (LOW) 
Doel: Ter voorbereiding van de LOW agenda 
Voorgesteld wordt om uitwerking handelingsperspectief en Master Thesis en ‘Notitie Vergoeding 
preventiemaatregelen overige dieren’ (deze laatste is al LOW afspraak) aldaar te bespreken. 
 
9.1 Samenstelling van het LOW is een discussiepunt. Is de huidige samenstelling voldoende? Heeft u 
suggesties of juist bezwaren voor/tegen andere partijen.  
 
10. Jaarplanning 
Doel: vaststellen planning en vergaderdata. 
Zie bijlage met voorgestelde data en indicatie onderwerpen 
 
11. Nieuws uit de provincies (provinciale wolvencie’s) 
Doel: kennisdeling op de hoogte zijn van wat er zoals speelt 
Oproep: Gelet op volle agenda is er de voorkeur dat elke provincie een korte update per mail 
doorgeeft aan de werkgroep.  
Mochten er nog vragen zijn, kan dat ter vergadering nog mondeling. 


 Gelderland 


 Drenthe  


 Noord-Brabant 


 Limburg 


 Friesland 


 Overijssel 
 
12. Overige bijlagen ter kennisname 
Naar aanleiding van de besluitvorming hierover in deze werkgroep en bespreking hiervan in het LOW 
zijn voor een tweetal bouwstenen voor de actualisatie offertes aangevraagd.  
Bijgaand ontvangt u deze ter kennisname. 
- Offerteaanvraag juridische analyse wolf 
- Meervoudige ondershandse offerteaanvraag Fact Finding Study 
- verslag 
- notitie kennisnetwerk 
 
13. Rondvraag en sluiting 
 
met vriendelijke groeten, 
Désiré Karelse  
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Bijlagen 16 03 21: 


 


 Master thesis UU – ‘Samenleven wolf en mens in Nederland‘  (nazending) 


 LIFE wolf aanvraag   


 Voorstel uitwerking handelingsprotocol (nazending) 


 Aanpak communicatie activiteiten wolf  


 Notitie Monitoren probleem wolf 


 Notitie Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren 


 Voorstel Jaarplanning 


 Verslag d.d.19-01-21 


 Offerteaanvraag juridische analyse wolf 


 Meervoudige ondershandse offerteaanvraag Fact Finding Study (nazending) 


 Mail Dhr. G. Six: Aankondiging Praktijknetwerk preventie wolvenschade 
 
Ter informatie: 


 
Agenda:  


 9 maart kwartaalrapportage overleg 


 30 maart LOW 


 8 juni kwartaaloverleg wolf 
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LIFE20 NAT/NL/001068


LIFE Nature and Biodiversity project application


Language of the proposal:


Improving social and cultural coexistence with wolves through livestock protection in the Netherlands


Project acronym:


LIFE WOLF NL


The project will be implemented in the following Member State(s) and Region(s) or other
countries:
Netherlands All regions


Expected start date: 01/09/2021 Expected end date: 31/08/2026


LIST OF BENEFICIARIES


Name of the coordinating beneficiary: Steunstichting Vereniging voor Zoogdierkunde en
Zoogdierbescherming


FOR ADMINISTRATION USE ONLY


LIFE20 NAT/NL/001068


SECTOR


Nature


Project title:


English (en)


LIFE 2020
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Coordinating Beneficiary Profile Information


Legal Name Steunstichting Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming


Short Name DMS Legal Status


VAT No NL 81.45.11.351.B01 Public body


Legal Registration KvK 09148054 Private commercial


Registration Date Private non- commercial X
Pic Number 904640722


Legal entity is SME


Employee number


Legal address of the Coordinating Beneficiary


Street Name and No Toernooiveld 1


Post Code 6525ED PO Box


Town / City Nijmegen


Member State Netherlands


Coordinating Beneficiary contact person information
Title Mr. Function Projectleader Communication


Surname Lelieveld


First Name Glenn


E-mail address glenn.lelieveld@zoogdiervereniging.nl


Department /


Street Name and No Toernooiveld 1


Post Code 6525ED PO Box


Town / City Nijmegen


Member State Netherlands


Telephone No 310247410500 Fax No


Website of the Coordinating Beneficiary


Website www.zoogdiervereniging.nl


Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the


The Dutch Mammal Society (DMS) was founded in 1952 as a platform for those interested in the study and
protection of mammals. In time, it developed into a professional organisation that brings together people
who actively protect mammals and their habitats in the Netherlands and abroad by developing and sharing
new insights  and knowledge.  The Dutch Mammal  Society  focuses on the Netherlands,  but  regularly
operates  internationally.


DMS is one of the co-founders of the platform ‘Wolven in Nederland’ (Wolves in the Netherlands) with the
aim to prepare the Dutch society for the re-emergence of wolves in the Netherlands and to lobby for
policies  that  facilitate  the  coexistence  between  man  and  wolf  in  the  Netherlands.  Since  2007  this
collaboration rapidly grew in numbers of partners of various origins, now the platform also including
provinces, authorities, universities, two of the Dutch hunters associations and the largest private landowner
(Natuurmonumenten), the State Forestry and the Ministry of Defence. The Dutch Mammal Society holds the
secretariat and facilitates the partners.


In recent years the DMS was responsible for the nationwide monitoring of wolves. Passive monitoring was
performed  by  validating  over  1500  submissions  of  possible  sightings  of  (tracks  of)  wolves.  Active
monitoring was performed by professionals  and volunteers  trained by and under  the organisation’s
supervision. 100 professionals and volunteers were trained during week-long courses on the ecology and
tracks of wolves, in cooperation with the wolf experts of the Wolfskompetenzzentrum Iden, part of
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Landesamt  für  Umweltschutz  Sachsen-Anhalt,  Germany.  The  monitoring  method  of  wolves  in  the
Netherlands  is  mostly  similar  to  Germany,  making  data  interchangeable.


The DMS also advised authorities on the use of livestock protection measures, with intensified contact
during potential cases of problem wolves.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (To be completed in English)


Description of the conservation issue targeted and the pre-operational context


Human persecution in the late 19th and early 20th century lead to the local extinction of the European
wolf Canis lupus (*) in many regions of Europe. The driving force behind its extirpation was the belief
that wolves threatened the livelihood of farmers, by attacking their livestock. In the 19th century,
people managed to completely remove the wolf from the Dutch territory, along with large parts of
western Europe. Isolated populations managed to survive in remote areas of the Apennines and Dinaric
Mountains, until the species became legally protected by the Washington Convention (CITES) in 1973.
In the following decades, its protected status was confirmed in the Bern Convention (1979) and as a
priority species in Annex II and IV of the Habitats Directive 92/43/EEC (1992). As a result of its strict
protection, small wolf populations have rapidly grown and expanded their range. Wandering individuals
are returning to the species’ former distribution, including the Netherlands. 


The first official observation of a wolf in the Netherlands was in 2015, followed by the first resident wolf
in 2018 and first wolf pack (5 pups) in 2019. The latest data indicate that there are currently about ten
adult wolves residing and wandering in the country, besides the wolf pack that has produced a second
litter (4 pups) in spring 2020. The rapid developments concerning the return of the wolf to the
Netherlands has caused excitement and concern. A recent survey indicates that 57% of the Dutch
stand positive towards its return, yet 18% is against its return, mainly of the belief that there is too
little room for wolves, that wolves prey on livestock, that there may be too many wolves and that they
can cause nuisance and dangerous situations.


Wolves in the Netherlands are seen as part of the Central European Lowland Population, extending
further across Poland, Germany, Denmark, Belgium and Luxembourg. This wolf population is
recognised as a unique entity by the European Commission, and categorised as endangered
according to the IUCN Red List (2018). In their latest Article 17 report (August 2019), the Netherlands
reports on the wolf ‘No Data’. Scientific studies suggest there is room for as many as 20 to 40
wolfpacks in the Netherlands, indicating that the current situation is not favourable in the
Netherlands. To improve the conservation status of the wolf, it is urgently needed to increase the
public acceptance for its presence, by overcoming current human-wolf conflicts that fuel the hostile
attitude towards the wolf. 


As the European Commission confirmed in 2012 already, threats of high importance to wolf
conservation are ‘low acceptance, habitat (infrastructure), persecution, poor management structure,
accidental mortality and lack of knowledge’. The main opposers are from the agricultural sector,
claiming that wolves do not belong in the Netherlands, are dangerous and cannot be controlled, and
that it is practically impossible to implement livestock protection measures to prevent depredations.
Data shows that over the last five years 175 wolf depredations occurred, compensated with payments
totalling to € 82,562.85. It leads to an increasing demand to legally cull wolves, and politicians are now
already demanding wolf free zones. On the other hand, one province (Limburg) now has a working
subsidy scheme and two other provinces are preparing subsidy schemes (Drenthe and Gelderland) to
support those negatively impacted by the wolf.


Starting January 2022 farmers are obliged to have preventive measures installed in order to be
compensated for damages sustained in areas where damages by wolves are to be expected. This
project will use this obligation as a tool to convince livestock owners to implement effective livestock
protection measures, and provide them with the necessary information on how to do so. For this, the
partners will establish a Living Livestock Laboratory,  in which they will collectively work with
stakeholders on identifying challenges and improving livestock protection in dyke systems, natural
areas, recreational areas and agricultural areas. This way, the project will proactively demonstrate best
practice examples, tailored to the Dutch settings, that effective livestock protection is possible and a
solution to achieve a long-term sustainable coexistence with the growing wolf population in the
Netherlands. Involvement of representative organisations from different stakeholders ensures that
common solutions and conservation actions implemented through peer-to-peer interaction contribute
to a behavioural change amongst the Dutch that makes a long-term conservation of the wolves in the
Netherlands and the Central European Lowland population possible.


The project will work closely together with international experts from regions undergoing similar
human-wolf conflicts, and will adapt these to the target area covering the entire Netherlands.
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Project objectives


LIFE WOLF NL will facilitate the transition to a Dutch society with minimal wolf-conflict by active
training of livestock owners, testing of equipment and implementation of effective livestock protection
measures. Over the course of 5 years, this project has the main objectives to improve coexistence
with wolves in the Netherlands, including social and cultural viewpoints, by creating a high quality
standard of effective livestock protection implementation across the country. The target area includes
the entire Netherlands, with a focus on the provinces that are currently witnessing the active
reappearance and recolonization of the wolf. 


The project will engage a diversity of stakeholders as partners, associated partners and supporters to
increase acceptance for the return of the wolf, by improving current livestock protection and
demonstrating effective protection measures based on best practice examples. These best practices
are collected within the EU and adapted to fit to local conditions in The Netherlands. Based on
preparatory actions that will assess the current state of human-wolf conflict on various levels and
existing tools to mitigate this, the project will develop a peer-to-peer training programme to improve
existing livestock protection measures and implement effective livestock protection measures in the
field. This training programme will be supported by a so-called ‘Living Livestock Lab’ concept that
includes user-centred demonstration areas with livestock guarding dogs, equipment analyses,
emergency protection kits for livestock owners, shepherd educational training, and various innovative
public engagement tools. 


The project aims to support local initiatives to contribute to the implementation of concrete
conservation actions, such as to establish a country-wide network of volunteers to implement effective
livestock protection measures and promote coexistence with the wolf. As a result, the project will
contribute to the improvement of the conservation status of the wolf in the country and the long-term
conservation of this species through optimized coexistence


XIs at least 25% of the eligible project costs dedicated to concrete conservation actions?
Or alternatively does your project fall under one of the exceptions to


Yes No


Actions and means involved


Preparatory actions will consist of a review and impact analysis of relevant projects and an analysis of
the existing social and cultural studies relevant to the project area. Based on these outcomes, a
stakeholder analysis, lobby plan and stakeholder involvement roadmap will be made for the duration of
the project. During the preparatory actions we will also analyse the current risks of wolf-livestock
conflicts in the Dutch landscapes in relation to the legal, cultural and social setting. We will assess the
existing livestock protection training, materials and the challenges of using the preventive measures in
the Dutch landscapes. We will set up protocols on how to use and test livestock protections in cases
where these are not yet available for the Netherlands, for instance on the breeding and certification of
livestock guarding dogs and the usages of these dogs in recreational areas. Curricula will be developed
for the training of livestock farmers, livestock protection consultants, shepherds and youth in how to
coexist with wolves in the Netherlands.


C1 Livestock protection training


In the project we will focus on training the target groups of this project. These are livestock farmers,
shepherds and private sheep owners. This concrete conservation action will contribute to capacity
building of these target groups, using a conservation-oriented approach, to implement livestock
protection. We will reach these target groups directly by training professional livestock protection
consultants. We will also educate the youth and the community about livestock protection in the target
areas (areas where wolves live). 


C2 Livestock protection demonstration areas


In the target areas, we will improve the usage of livestock protection measures and showcase these
projects to all relevant stakeholders. Using demonstration areas, the project will focus on livestock
protection materials, shepherds and livestock guarding dogs. The project will demonstrate effective
solutions that are tailored to local requirements, based on best practice examples from other countries
and long-standing expertise of relevant stakeholders.


C3 Multi-perspective impact


With our stakeholders we will form a Living Livestock Lab in which thematic working groups for the
duration of the project collectively work on identifying challenges and improving livestock protection in
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dyke systems, natural areas, recreational areas and agricultural areas. These workings groups will be
coordinated and guided by specialists in social dialogues between cultural and social groups. 


C4 Living Livestock Labs


Lessons learned from the working groups will be showcased in one Living Livestock Lab demonstration
area where all preventive measures are to be experienced by future users. This is a user-centric
approach to test and evaluate solutions to mitigate human-wolf conflicts through implementation of
livestock protection in the Netherlands. 


C5 Public awareness and education


Here, the preventive measures are demonstrated to all and where people meet and discuss their ideas
and concerns about the usage of livestock protection measures. Through a public exhibition, the
project informs the general public and youth groups. Modular exhibition material will be presented on
at least 10 different agricultural fairs and events to inform the target audience. A network of volunteers
is established to provide practical support to livestock farmers. One tourism strategy is developed and
shared with Destination Marketing Organisations, to incorporate measures and guidelines on how to
deal with tourism in areas with wolf and livestock protection presences.


C6 Livestock Support Program


We will strengthen the outreach of the project further by the Livestock Support Program. In this
program all information will be made online accessible, the existing volunteer networks will be
improved and a network of Livestock Protection Ambassadors will be established. These ambassadors
can advise livestock owners how best to apply the livestock protection measures at their site. We will
raise the public awareness on livestock protection measures through coverage via our (online) media
and mass media. 


Has this proposal been submitted before?


If you are resubmitting this proposal, please provide the references and acronym of the previous proposal in
the form of reference acronym e.g. LIFE11 BIO/NL/001040 ACRONYM


Yes No X


Quantified expected results and impacts


The expected results and impact of the project:


1.000 participants with livestock farmer training, 50% will accept and implement livestock protection
as concrete measures.


100 livestock protection consultants are trained and certified, consulting at least 500 farmers in project
areas, of which at least 50% will implement livestock protection by the end of the project.


20 livestock protection demonstration areas established throughout the country where livestock
protection equipment sets are deployed, sharing competences with at least 500 livestock farmers, of
which 50% will acknowledge livestock protection as a solution to minimise wolf-livestock depredation.


1 Living Livestock Lab demonstration area established, sharing new insights on livestock protection
with authorities and livestock protection consultants. 


1 guideline for LGD breeding, 1 guideline for LGD certification, 1 protocol for the use of LGD in
recreational areas developed and recommended to responsible entities in project areas.


4 Thematic Working Groups established to solve identified challenges, engaging at least 20
stakeholder representatives. 


1 tourism communication strategy transferred to at least 25 DMOs, at least 35% expected to
incorporate it.


20 lobbyists engaged, 20% changed to pro-livestock protection and/or pro-wolf conservation lobby.


Field analysis of 20 study sites where livestock protection measures were set up prior to the project.
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Public exhibition visited by at least 30 youth groups and 30.000 visitors.


10 agricultural fairs and events visited with modular exhibition, reaching at least 10.000 livestock
farmers.


Youth education workshops with at least 100 school classes, at least 75% increase knowledge about
livestock protection and coexistence with wolves, measured with questionnaires.


1 project website supported with newsletters and social media with an average of 20.000 monthly
outreach at project end.


Network of Livestock Protection Volunteers with at least 240 volunteers providing practical support to
livestock farmers.


1 legislation harmonisation proposal for compensation, protection and financing of livestock protection
on national and regional level


1 ex-ante and ex-post assessment with at least 100 representatives and 280 individuals from the
public


250 media appearances and 5 press conferences in project areas


1 kick-off conference, 3 thematic conferences and 1 end-of-project conference with at least 750
participants in total 


5.000 participants with all project activities, at least 75% increase knowledge on livestock protection
and wolf conservation, 50% accept livestock protection as proper solution


5 third parties involved for transfer with at least 15% adoption of project results by relevant target
groups outside project areas


Public acceptance for livestock protection and wolf conservation increases further with 15%


95% decrease in depredation where livestock protection is implemented


25% decrease in number of identified wolves that were assumed to be illegally killed


Sustainability of the Project Results


To ensure long-term sustainability of project results, a structured approach to support their
continuation, transfer and replication is installed, particularly by continuing peer-to-peer training of
livestock owners on how to implement effective livestock protection. Both agricultural and
environmental organisations will continue and benefit from providing these trainings, which reduces
the human-wolf conflicts. Not only does this fit well to their main interest and activities, it also makes it
possible to continue these actions beyond the project duration without being dependent on external
funding sources. Youth and public education curricula and materials will be integrated in beneficiaires’
communication programmes, which allows them to diversify their offer and increase their topics of
expertise. 


Emergency equipment sets, deployed as a result of demonstration areas, will remain available at the
participating provincial authorities to ensure that such sets are ready to assist livestock owners where
necessary. Livestock protection centres will become integrated with local self-sustaining, mostly
agricultural, businesses that can thereby continue to offer consultation and information on livestock
protection in their region to local individuals. 


The Livestock Guarding Dogs will remain with the livestock owners who participate in the project. A
provision will be added to the contract to ensure the dogs to be returned to the breeder in case these
livestock owners no longer wish to use Livestock Guarding Dogs. 


Established and strengthened volunteer networks will be integrated into the existing network of third
parties to continue their supporting activities. 


Informative exhibition material will be integrated in educational visitor centres for natural areas where
livestock protection is implemented and wolf occurrence is frequent or even permanent. Within 5 years
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after the project, the content will be evaluated and updated with relevant information where needed,
to inform the public on the state-of-the art measures and efforts that are being implemented to ensure
a sustainable coexistence with the wolf in the Netherlands.


The proposal addresses the following project topic(s)


• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species of Community
Interest, provided, their status is not 'favourable/secure and not declining' or 'unknown' according to
the most recent overall assessments that Member States have provided at the relevant geographic
level according to Article 17 of the Habitats Directive or to the most recent assessments according to
Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.


Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s)


The wolf, Canis lupus, is a priority species (*) in Annex II of the Habitats Directive (92/43/EEC). The
wolves in the Netherlands belong to the Central European Lowland population, which is a unique entity,
listed as endangered according to the IUCN Red List (2018). Furthermore, the Netherlands reported
‘No Data’ on the wolf’s conservation status in the latest Article 17 report (August 2019). 


Studies suggest there is suitable habitat for 20 to 40 wolfpacks in the Netherlands. With its current
number of one single officially confirmed wolf pack, the current situation is thus not favourable. To
improve the status, it is urgently needed to increase the public acceptance for its presence, to
overcome human-wolf conflicts that fuel the hostile attitude towards wolves.


The wolf population extends across many Natura 2000 sites, therefore the project also focuses on
surrounding areas where wandering wolves are frequently present and strict protection is still valid, as
recently confirmed by the EU Court of Justice (Press release No. 72/20, June 2020). In the project areas,
the vision of Natura 2000 is promoted during this project, by identifying and demonstrating effective
solutions to mitigate human-wolf conflicts in the Netherlands.


What are the Project Partnership details for the Project


There are 21 beneficiaries, of which 7 from the government, 3 from the agricultural sector, 7 from the
nature conservation sector, 3 from the research sector and 1 from the education sector.


Coordinating beneficiary
1. Dutch Mammal Society
Private non-profit organisation that focuses on the study and protection of native mammals and their
habitat in the Netherlands.


Project Steering Committee and Associated beneficiaries
2. Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality


3. Provincial government Drenthe


4. Provincial government Gelderland


5. BIJ12
Executive organisation for the 12 Dutch provinces, responsible for implementation of policies
concerning wolves including the coordination of research and taxation/compensation of livestock
damages.


6. European Wilderness Society
5+ years of livestock protection and human-wildlife conflict mitigation training and expertise, involved
in LIFEstockProtect, leading communication in Interreg BEECH POWER and Centralparks


7. LTO
The Netherlands Agricultural and Horticultural Association represents over 35,000 agricultural
entrepreneurs and employers.


8. Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG)
A platform with 25 associations, representing 4,000 members, for small-scale sheep and goat owners.
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9. Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN)
The association for Dutch shepherds, with more than 40 member organisations.


10. Radboud University
The mission of the Institute for Science in Society is to analyse, assess and improve the societal
embedding of new developments in science and technology, through research, education and
outreach.
 


Other associated beneficiaries


11. Provincial government Noord-Brabant


12. Provincial government Limburg


13. Provincial government Groningen


14. Helicon
Provides green education and provides the only professional training in becoming a shepherd in the
Netherlands.


15. Wageningen University
The Wageningen University is the only university in the Netherlands to focus specifically on the theme
‘living environment’ by working closely together with governments and the business community.


16. University of Tilburg
Tilburg Law School provides highly valued education and research in the field of law and public
administration.


17. Wolf Fencing Nederland
The volunteer network which aids livestock owners in the implementation of livestock protection
measures by giving advice and setting up fencing in the field.


18. Canine Efficiency
Focuses on effective conflict prevention between man and predator through the use of good livestock
guardian dogs (LGDs) in the right way.


19. ARK Nature
Focuses on rewilding via a bottom-up approach, based on natural processes and linked to regional
economic and social development. ARK Nature is one of the founding partners of Rewilding Europe.


20. Eliante
Expertise in large carnivore conservation and conflict mitigation, involved in LIFE
EUROLARGECARNIVORES, LIFEstockProtect, and Italian Pasturs project.


Expected risks and constraints related to project implementation and mitigation strategy


1. Lack of trust in expertise of involved beneficiaries and external institutions


Mitigation strategy: Active and participatory involvement of different stakeholders and its
representatives enable the project to use a multi-stakeholder approach to build trust, find ‘common
ownership’ and a feeling of shared interest to achieve the project objectives. 


2. Feeling of disenfranchisement among farming communities


Mitigation strategy: The project reacts to the direct demands of the agricultural sector to find concrete
solutions to mitigate human-wolf conflicts by minimising livestock depredation risks. Peer-to-peer
interaction and using a participatory approach, help involving farming communities to increase the
feeling of solidarity.


3. Lack of communication between various stakeholders (urban-rural divide)


Mitigation strategy: From the start, there will be clear communication with and between stakeholders,
producing outcomes that meet the various requirements. Monitoring will evaluate communication and
identify points of attention to avoid miscommunication or conflicts.
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4. Feelings of unease with wolf resurgence is fuelled by other issues, such as globalisation,
rapid landscape change and disappearance of local identities


Mitigation strategy: The project aims to separate these issues from the project focus topic, through
structured communication. Yet, the living labs approach will also create a platform that can help to
address other social issues, thereby strengthening social cohesion, mutual trust and solidarity. 


5. Project management difficulties


Mitigation strategy: the project partnership consists of many experienced organisations that have a
standing long-term cooperation. Using project management and communication software will minimise
the risk of difficulties during the project.


6. Project implementation delay


Mitigation strategy: the activity planning includes a 3-month buffer period in which unfinished activities
can be finalised before the project officially ends.
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Project's best practice/demonstration/pilot character


LIFE WOLF NL is a best practice project, by focusing on appropriate and cost-effective techniques that
have proven to be successful and efficient in protecting livestock from wolf-depredations. Through
collection of best practices and adaptation to local requirements and regulations, the project will
develop and demonstrate concrete measures for livestock protection that can be implemented by
livestock owners in various terrains. This will contribute to reduce the occurrence of wolf-livestock
depredations that fuel a negative attitude towards the wolf’s presence in the country, posing a threat
to its long-term conservation. The project’s diverse consortium of agricultural organisations,
environmental organisations, research institutes,  public bodies, as well as a Dutch Ministry and
provincial governments, enable the project to establish an innovative and unique, sustainable and
achievable solution to human-wolf coexistence in the Netherlands.


By offering training to livestock owners, shepherds, consultants, youth and communities, the project
takes a multi-disciplinary and systematic approach to provide information about livestock protection
and achievable ways to support coexistence with wolves. Through a structured multi-stakeholder
approach, working groups encourage stakeholders to become actively involved and contribute to
finding solutions to challenges that exist in sectors concerning maintenance of dykes as well as
natural, recreational and agricultural areas. Through volunteer support, a supporting network is
established to promote as well as assist with the implementation of effective livestock protection
measures and thereby human-wolf coexistence.


As the wolves in the Netherlands belong to the Central European Lowland Population that extends
across multiple countries, international experience and knowledge sharing is of crucial importance for
this project. Therefore close collaboration will be established with relevant LIFE and other funded
projects, such as LIFE EUROLARGECARNIVORES, LIFEstockProtect and WOLFALPS EU, which address
the issue of human-wolf conflict in different areas of Europe. The project will also establish a
cooperation with existing volunteer initiatives to support practical implementation of livestock
protection and support livestock owners to do so, with support of third party financing. 


Furthermore, the project has a strong demonstration character, using the so-called ‘Living Livestock
Lab’ that has a user-centric approach to test and evaluate solutions to mitigate human-wolf conflicts
through implementation of livestock protection in the Netherlands. By implementing demonstration
areas with livestock protection materials, shepherds and livestock guarding dogs, the project will
demonstrate effective solutions that are tailored to local requirements, based on best practice
examples from outside the country and long-standing expertise of relevant stakeholders.


EU added value of the project and its actions


The project contributes to the specific objectives A and C of LIFE Nature, as listed in Article 11
(Regulation EU no. 1293/2013). It aims to improve knowledge on effective conflict mitigation measures
to reduce threats to wolf conservation, identifying best practices that are tested and evaluated
according to local requirements. Lobby efforts are directed to effectively use and implement EU
frameworks and policies, and contribute to the main project objective: to achieve a favourable wolf
conservation status in the Netherlands. 


By addressing the wolf, which is a priority species (*) in Annex II (and IV) of the Habitats Directive,
and part of the Central European Lowland population that is classified as Endangered (EN) on the
IUCN Red List (2018), the project contributes also to the targets 1, 2, 3 and 6 of the EU Biodiversity
Strategy to 2020 and its subsequent key commitments 1, 4, and 5 of the EU Biodiversity Strategy to
2030. 


By aiming to improve the conservation status and management of a priority species that is of
community interest (Annex II and IV), it supports Target 1 as well as Key Commitment 1. By achieving
a favourable status, the degraded ecosystems are being restored with formerly absent species,
through a cascade-effect that results in increased ecological resilience, aligning with Target 2. The
active involvement of the agricultural sector leads to the creation of a more wolf-tolerant landscape
and attitude amongst important stakeholders, meeting Target 3 as well as Key Commitments 4 and 5.
By focusing on the wolf, the apex predator in the Netherlands and an umbrella species as many other
species will benefit from its presence, the project also contributes to tackle the biodiversity crisis,
aligning with Target 6. 


Furthermore, the project contributes to the objectives of policy documents that were produced upon
the request of the EU, especially the ‘Guidelines for Population level management plans for large
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carnivores in Europe’ (2008), ‘Key actions for Large carnivore populations in Europe’ (2015), ‘Dutch
Interprovincial Wolf Plan’ (2019) and the ‘Dutch Wolf monitoring plan’ (2019). The project objectives
follow the proclaimed measures needed to overcome the human-wolf conflict situation regarding
livestock protection, according to EU Commissioner Vella, as stated in the inter-parliamentary
conference ‘Defend Pastoralism: towards a European Wolf Plan’ for the European Parliament in May
2018. Accordingly, it follows the advice to achieve coexistence by restoring pastoralism, as stated by
the EUREGIO-Resolution of December 2018 and confirmed by the European Commission in their
communication (ENV.D.3 AJ/fl Ares(2019) 1475348).


Lobby efforts to include financial possibilities to cover direct and indirect costs of livestock protection
through Regional Develop Plans, which would support the implementation of the Common Agricultural
Policy.
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Budget breakdown cost categories Total cost in € Eligible Cost in € % of total eligible
costs


1. Personnel 2,138,625 2,138,625 45.00%


2. Travel and subsistence 237,625 237,625 5.00%


3. External assistance 712,875 712,875 15.00%


4. Durable goods


Infrastructure 0 0 0.00%


Equipment 142,575 142,575 3.00%


Prototype 0 0 0.00%


5. Land 0 0 0.00%


6. Consumables 712,875 712,875 15.00%


7. Other costs 475,250 475,250 10.00%


8. Overheads 332,675 332,675 7.00%


Total 4,752,500 4,752,500 100.00%


Contribution breakdown In € % of total % of total eligible
costs


EU contribution requested 3,564,375 75.00% 75.00%


Coordinating Beneficiary's contribution 142,575 3.00%


Associated Beneficiaries' contribution 95,050 2.00%


Co-financers contribution 950,500 20.00%


Total 4,752,500 100.00%
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Geachte leden van de IPO Wolven Werkgroep,  
 
Samenvatting 
De Zoogdiervereniging heeft het initiatief genomen om € 4-5 miljoen subsidie bij de Europese 
Commissie aan te vragen (middels het LIFE-programma) voor het realiseren van preventieve 
maatregelen om schade door roofdieren te voorkomen en om voorlichting over wolf in Nederland te 
kunnen geven. Voor de provincies en LNV kan dit een nieuwe bron van financiering vormen voor de 
nog te nemen preventieve maatregelen.  
Vorig jaar is een voor-aanvraag gedaan, die zodanig positief is ontvangen, dat een iets concretere 
aanvraag zeer waarschijnlijk zal worden gehonoreerd. De Zoogdiervereniging wil dit jaar opnieuw 
een, verbeterde, voor-aanvraag indienen.  
De vooraanvraag betreft een voorstel op hoofdlijnen. De vooraanvraag wordt in juli 2021 
aangevraagd voor de periode oktober 2022 - 2027. Daarmee sluit de periode naadloos aan op het 
later dit jaar te updaten IPO Wolvenplan.  
 
Deze Europese financiering kan worden ingezet voor het meefinancieren van preventie- en 
communicatiemaatregelen die worden genomen in het kader van het geüpdate IPO Wolvenplan. 
Wanneer de provincies en het ministerie van LNV zorgen voor de gevraagde deeluitvoering door 
BIJ12, borging door deelname in de stuurgroep en de benodigde cofinanciering, kan de 
Zoogdiervereniging de aanvraag indienen. Deze notitie beschrijft welke werkzaamheden vallen onder 
de LIFE aanvraag, en welke vragen er zijn voor de provincies en LNV om deze subsidie succesvol 
binnen te kunnen halen voor Nederland.  
 
Aanleiding LIFE Wolf NL-aanvraag 
Op dit moment hebben diverse provincies subsidieregelingen openstaan voor preventieve 
maatregelen waarop grotere of kleinere schaal gebruik van wordt gemaakt door veehouders. 
Mogelijk gaan meer veehouders gebruik maken van de regelingen op het moment dat ze zij worden 
voorgelicht, wanneer zij voorbeeldprojecten bij hen in de buurt hebben of wanneer zij zien dat 
andere boeren gaan meedoen. Ook gaat het aantal boeren dat maatregelen neemt mogelijk 
toenemen wanneer zij alleen nog schade vergoed krijgen onder de voorwaarde dat preventieve 
maatregelen zijn getroffen, wat mogelijk geregeld gaat worden in de herziening van het wolvenplan.  
 
Deze mogelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer voorlichting en meer geld nodig is voor het 
voorzien in de preventieve maatregelen. LIFE Wolf NL is een project waarin vele partijen 
samenwerken om veel meer preventieve maatregelen op een veel grote schaal geregeld te krijgen. 
Dit is belangrijk om een meer neutrale houding onder agrariërs te krijgen ten opzichte van de wolf en 
is belangrijk voor de bescherming van de wolf. 
 
Het LIFE Wolf NL-project 
Het project bestaat onder andere uit training van boeren, testen van apparatuur, het bepalen van 
best practices in specifieke landschappen en implementatie van preventieve maatregelen. Hieronder 
vallen ‘living livestock-labs’, met daarin pilots voor kuddebewakingshonden, noodbeschermingskits 
voor veehouders, educatieve herderstrainingen en publieke betrokkenheid. Verder wordt een 
landelijk netwerk van vrijwilligers opgezet om preventieve maatregelen te implementeren en het 
samenleven met de wolf te bevorderen. Zie voor een nadere beschrijving de vooraanvraag van 2020 
(in de bijlage). Het project beoogt een brede samenwerking met een groot aantal organisaties. 
Beoogde partners voor de uitvoering zijn, naast de Zoogdiervereniging: ARK Natuurontwikkeling, 







                        


 


 
 


European Wilderness Society, BIJ12, Wolf Fencing Nederland, LTO, VSGN, PKSG, Canine Efficiency, 
Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Helicon. 
  
Aanvraag LIFE Wolf NL 
Juli 2020 is een vooraanvraag gedaan voor LIFE Wolf NL, waarbij bijna de benodigde punten werden 
behaald om de financiering te verkrijgen. De belangrijkste evaluatiepunten waren: De grens waarop 
dit voorstel leidt tot honorering van de financiering wordt bijna behaald, concretiseer de co-
financiering, concretiseer wat er wordt geleverd voor de genoemde bedragen en meld bij de 
Europese Commissie de huidige situatie van wolf (dat de wolf zich heeft gevestigd in Nederland). De 
oude aanvraag wordt aangepast zodat deze in juli 2021 opnieuw kan worden ingediend. 
 
Vragen ter besluitvorming voor de provincies en LNV 


1. Willen BIJ12, de (wolven) provincies en het Ministerie van LNV een vrijblijvende 
principeverklaring geven om het voorstel te ondersteunen en te zorgen voor cofinanciering?   


 
De definitieve begroting is nog niet bekend en zal in de periode tot juli 2021 bepaald moeten worden 
in overleg met de partners, provincies en LNV. Een voorlopige begroting is in de volgende paragraaf 
opgenomen. De verwachting is dat het project binnen een range van 4,5 tot 5 miljoen euro zal 
blijven. De vrijblijvende principeverklaring is voldoende voor de vooraanvraag in juli 2021. Wanneer 
in het najaar van 2021 de financiering door de EC wordt toegezegd, zal een volledige aanvraag 
moeten worden geschreven. Dit kan op onderdelen binnen een bandbreedte nog gevolgen hebben 
voor de financiering.  
 


2. Welke provincies/LNV/BIJ12 zouden zitting willen nemen in de stuurgroep?  
Een LIFE project kent ook een stuurgroep. De rol van de stuurgroep is het controleren en bijsturen 
van het project. Wij kunnen ons voorstellen dat van het Ministerie van LNV, BIJ12 en één of twee 
provincies een medewerker in de stuurgroep zitting neemt, naast verschillende leden vanuit 
maatschappelijke organisaties. 
 
Voorwaarden van LIFE Wolf NL 
1) LIFE financiert 75% van de loonkosten voor aanvragen die gaan over prioritaire 
habitatrichtlijnsoorten. Het totaal aan te vragen bedrag gaat waarschijnlijk zo’n 4,5 tot 5 mln euro 
bedragen.  


 Van Nederlandse overheden benodigde cofinanciering: 25% van 4,5 tot 5 mln: 1,125-1,25 mln 
euro 


2) LIFE vergoedt niet de externe tarieven. Om een te grote aanvulling tot externe tarieven te 
voorkomen wordt zoveel mogelijk ingezet op het aannemen van medewerkers op projectbasis, maar 
er is afstemming nodig met huidige medewerkers om LIFE Wolf aan te laten sluiten op huidige 
projecten. Daarvoor is financiering nodig voor de aanvulling tot externe tarieven. Door mensen op 
projectbasis aan te nemen, zal een aanvulling tot die tarieven beperkt kunnen blijven.  


 Aanvulling tot extern tarief: 100.000-300.000 euro 
3) Verder is financiering nodig van de initiële kosten: 


 Vergoeding voor offertekosten: 40.000 – 50.000 euro 
4) LIFE maakt het mogelijk vrijwilligersuren op te voeren als cofinanciering. Dit biedt mogelijkheden 
voor het verkleinen van de benodigde cofinanciering, dit wordt voor juli geconcretiseerd: 


 Cofinanciering uit kapitaliseren vrijwilligersuren: 0 – 80.000 euro 
 
De totaal benodigde financiering (cofinanciering, aanvulling extern tarief, vergoeding offertekosten en 
overige cofinanciering) komt uit op 1,2 tot 1,65 mln euro. Verdeeld over 5 jaar gaat het om een 







                        


 


 
 


bedrag van 250.000 tot 330.000 euro per jaar. Dit zijn concept bedragen, excl. BTW, prijspeil 2021. 
Wanneer 7 provincies en het ministerie van LNV bijdragen, gaat het om 30.000 tot 45.000 euro per 
overheidsorganisatie per jaar. Deze bedragen zouden kunnen oplopen als de aanvulling tot extern 
tarief ook geldt voor andere partners, of als het niet mogelijk blijkt medewerkers op projectbasis deze 
werkzaamheden uit te laten voeren. In een latere fase kan een gedetailleerdere begroting worden 
gegeven en preciezere bedragen worden vastgesteld. 
 
Conclusie 


LIFE Wolf NL betekent een unieke kans voor de betrokken overheden op extra financiering van 


preventieve maatregelen, begeleidende communicatie en een aantal voorbeeldprojecten. Gezien de 


voorgeschiedenis en het hoge aantal punten wat het project vorig jaar gekregen heeft, zijn we ervan 


overtuigd dat het project een grote kans van slagen heeft. Door mee te doen met het LIFE project kan 


het budget wat de provincies en LNV de komende jaren willen inzetten voor preventieve maatregelen 


extra veel gaan opleveren. We hopen dan ook op een brede betrokkenheid van provincies en LNV en 


uiteindelijk een grotere acceptatie van de wolf in Nederland. 


 


Bijlage: Vooraanvraag LIFE Wolf NL 2020 
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Bijlage 6.1  Wolvenwerkgroep 160321  


Communicatieplan Wolf 2020 - 2021   Maarten Barckhof, v08, 02-02-2020 


Inhoudsopgave   


1. Inleiding 


2. Globale afbakening 


3. Welke taken voert BIJ12 nu uit? (najaar 2020) 


4. Wat gaat er bijkomen of veranderen? 


5. Uitgangspunten voor communicatie 


6. Communicatiemiddelen najaar 2020 


7. Communicatietaken en -middelen, vanaf 2021  


8. Begroting  


9. Planning 


 


1. Inleiding 


De reden voor dit communicatieplan ligt in een aantal recente ontwikkelingen. Wolven komen in steeds 


meer provincies voor en de aantallen nemen toe. De komst van de wolf roept sterke reacties op van zowel 


voor- als tegenstanders. De media (traditioneel en ‘social’) reageren vaak fors op incidenten of mogelijke 


gevaren. Voor bestuurders is dit bijzonder lastig, temeer omdat er een overlap zit met de stakeholders die 


een rol spelen in andere, zeer gevoelige dossiers, zoals de stikstofproblematiek, de uitbraak van vogelgriep 


en corona. Diverse organisaties – provincies en ngo’s – welke communiceren over de wolf, vragen om meer 


regie, duidelijke woordvoeringslijnen en handelingsprotocollen, zowel in het geval van communicatie 


algemeen als bij incidenten en calamiteiten, en kijken daarbij naar BIJ12.  


De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij de provincies, maar de minister van LNV is eindverantwoordelijk dus 


ook hier is afstemming nodig. Verder is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin LNV 


opgeroepen wordt om een breed maatschappelijk debat te organiseren over de wolf. Dat heeft geleid tot 


het derde onderzoek naar draagvlak in Nederland (naar verwachting eind 2020 gereed). In dat kader 


ondersteunt de Provincie Gelderland de productie van de film ‘De komst van de wolf’.  


In 2020 is het Landelijk Overleg Wolven opgestart, een adviesorgaan waar diverse stakeholders  


(waaronder rijk, provincies en BIJ12) deel van uitmaken. 


Vanuit bestuurlijke kring (IPO) is het verzoek aan BIJ12 om meer aan publieksvoorlichting op dit dossier te 


gaan doen. Het Wolvenmeldpunt wordt vanaf april 2021 bij BIJ12 ondergebracht en daarmee krijgt BIJ12 op 


dit dossier sowieso een prominentere rol dan voorheen. Verder wordt onder regie van BIJ12/IPO het 


interprovinciaal Wolvenplan geëvalueerd (najaar 2020 en doorlopend in 2021), aanvullend onderzoek 


gedaan. Dit geheel moet leiden tot een geactualiseerde versie van het wolvenplan die naar verwachting 


begin 2022 gereed is. De komst van de goudjakhals, het kleine neefje van de wolf, zorgt daarbij voor 


nieuwe uitdagingen.  


Kortom, we hebben te maken met een complex dossier met veel spelers, uitgesproken meningen en 


uiteenlopende belangen. BIJ12 werkt voor de provincies en kan deze hierin op diverse manieren 


ondersteunen, al dan niet in samenwerking en afstemming met andere partijen. Dit communicatieplan 


heeft als doel iedereen hierover duidelijkheid te verschaffen: over doelen en middelen, over wat BIJ12 zelf 


kan en wil uitvoeren, wat we kunnen regisseren en wat niet tot onze taken behoort. 


Inzichten zoals verwoord in het IPO-wolvenplan 2019, het Communicatieframework Wolf en in diverse 


studies en vergaderstukken heb ik in dit communicatieplan verwerkt, aangevuld met mijn eigen ideeën en 
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die van mijn naaste communicatiecollega’s van BIJ12 en onze MT-leden. Verder heb ik uitgebreide 


gesprekken gevoerd met medewerkers van enkele externe organisaties (onder andere LNV, IPO, Provincie 


Gelderland, Natuurmonumenten, SBB, ZV, Stichting Ark). Hartelijk dank voor ieders input! 


 


2. Globale afbakening 


BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de 


uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. BIJ12 neemt 


dus geen positie in, maar communiceert neutraal en objectief. Dat betekent niet per se dat BIJ12 passief en 


afstandelijk is. BIJ12 kan in sommige gevallen ook een coördinerende rol op zich nemen, berichten van 


andere partijen doorzetten (bijvoorbeeld over subsidies voor preventiemaatregelen) en samenwerken met 


externe stakeholders, mits we maar per middel of boodschap heel duidelijk maken wat onze bijdrage is en 


wie hoofdverantwoordelijk is. We kunnen de provincies en andere partijen ook handreikingen leveren van 


hoe om te gaan met communicatie bij calamiteiten en crises, in de vorm van een toolkit, om zo tot meer 


uniformiteit te komen. Ook hierbij moet duidelijk zijn, dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering bij de 


afzonderlijke provincies ligt. 


 


3. Welke taken voert BIJ12 nu uit? (najaar 2020)  


Preventie (advies, onderzoek). 


Schade-afhandeling (beoordeling, taxatie, prijsbepaling). 


Monitoring (ZV): rapportages, delen van richtlijnen, faunaschadepreventiekit, nieuwsberichten, etc.: zie 


verder bij middelen. 


Communicatie: Woordvoering over schadegevallen en cijfers, nieuwsberichten 


Aadvisering provincies en faunabeheereenheden over faunaschade. 


 


4. Wat gaat er bijkomen of veranderen? 
 


4.1 Wolvenmeldpunt bij BIJ12 ondergebracht (april 2021), met helpdesk en daarbij 


publiekscommunicatie en regie op crisiscommunicatie 


=> Vaststellen naamgeving: Wolvenmeldpunt. -> via IPO Wolvenwerkgroep, evt. LOW. 


Ook andere termen rouleren: wolvenloket en wolvenhelpdesk. Als we een bredere functie krijgen 


dan alleen die van meldpunt, is het de vraag of de term meldpunt wel duidelijk genoeg is. Je zou 


ervoor kunnen kiezen om 1 overkoepelende naam te gebruiken (Loket wolf?), met daaronder het 


wolvenmeldpunt, wolvenhelpdesk, ... 


 


a. inrichting, vooruitlopend op transitie  


Website BIJ12 voorbereiden op Wolvenmeldpunt. Opzet inhoud en navigatie, woordvoering: zie bij 


middelen. Check bestaande teksten over monitoring, preventie, schade. Toevoegen teksten over nieuwe 


taken (in afstemming met onder andere WiN). 


b. transitie wolvenmeldpunt naar BIJ12  


Communicatie naar opdrachtgevers en gebruikers: nieuwe faciliteiten, helpdesk, etc.: zie bij middelen. 


c. doorlopend 


Helpdesk (nu nog ZV): ondersteunen in de communicatie, zie bij hoofdstuk 6. 


d. website wolvenmeldpunt 
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Er moet nog besloten worden of het wolvenmeldpunt onderdeel is van website BIJ12 onder faunazaken of 


ergens anders zal komen staan. 


 


4.2 Landelijk Overleg Wolf (LOW) olv Pieter van Geel 


Breed maatschappelijk overleg waarvan het eerste overleg eind 2020 heeft plaatsgevonden .  


a. Communicatie over samenstelling, taken, bevoegdheden, adviezen of andere output (secretariaat bij 


BIJ12: Désiré Karelse). Zie verder bij communicatiemiddelen en bij Wetten, regels, kaders, afspraken. 


b. Deelname aan het overleg. 


 


4.3 Actuele info, voor publiekscommunicatie 


Algemene publiekscommunicatie: Het doel is zo goed en duidelijk en objectief mogelijk te communiceren 


over het onderwerp wolf in de brede zin van het woord, met aandacht voor biologische, ecologische, 


juridische en sociale aspecten. Goede afbakening hierin met de ZV: a. duidelijkheid over de afzender / b. in 


tijd: communicatie n.a.v. monitoring eerst door BIJ12, dan door andere partijen.  


Dit type communicatie heeft een algemeen karakter, is regulier, kan worden voorbereid, met medewerking 


van deskundigen uit het wolvennetwerk en komt onder meer uit de informatiebehoefte vanuit het brede 


publiek dat binnenkomt bij BIJ12. Ruim een derde van de Nederlanders wil meer informatie over de wolven 


met name hoe wolven reageren op mensen en wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Er is relatief 


veel interesse naar de (toekomstige) gevolgen van het samenleven met de wolf (Motivaction rapport LNV). 


Er komen de komende maanden nieuwe/actuele gegevens boven tafel via het IPO-Wolvenoverleg. Deze 


stapsgewijs verwerken in de middelen: 


- Fact finding study: over leefgewoonten wolf, mogelijke corridors, omgang met mens, etc. 


- Motivaction studie 2 over kennis, houding en gedrag t.a.v. de wolf uitgesplitst naar diverse 


groepen 


- Studie wettelijke kaders: Om voor alle provincies de juridische kaders helder te hebben waarbij 


duidelijk is welke beleidsvrijheid/speelruimte er mogelijk nog is op onderwerpen wordt deze studie 


uitgevoerd.  


- Mogelijk herziening van regeling voor uitkeringen aan boeren, vanaf jan 2022. Hierover ruim van 


te voren besluiten en vervolgens communiceren. 


4.4 Evaluatie en actualisering van het IPO Wolvenplan 


Herschrijven van het plan. Mogelijk omkering: ipv een nieuw beleidsstuk met in de bijlagen protocollen een 


praktische manual met in de bijlagen de verwijzingen naar beleid en uitkomsten van studies. Opzet en 


uitwerking zal vanuit BIJ12 worden voorgelegd en besproken in het IPO-wolvenoverleg.  


4.5 Handelingsperspectieven 


Als onderdeel van het nieuwe IPO Wolvenplan in januari 2021 beginnen we met het opstellen van 


handelingsperspectieven of -protocollen, gebaseerd op het oude Wolvenplan, diverse stukken van 


provincies en LNV, en documenten uit onze buurlanden (belangrijk: aanpassen aan de Nederlandse 


situatie). 


 


5. Uitgangspunten voor communicatie 


5.1 Streven naar neutrale berichtgeving 


BIJ12 verstrekt, namens de provincies en in nauwe afstemming met diverse stakeholders, waardenvrij, 


neutraal en feitelijke informatie. Het gaat om publiekscommunicatie die met name gericht is op algemene 


informatie over de wolf zelf. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de ‘omgang van mens met wolf’  


gericht op het bevorderen van passend menselijk gedrag vanuit een realistisch beeld. Angst is vaak 


irrationeel en kan verlammend werken. Dus inzetten op feitelijke informatie en handelingsperspectief. 
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 Inzetten op het verhogen van het controle gevoel om zorgen en eventuele angst weg te nemen en 


tegelijkertijd laten realiseren dat de wolf een wild (roof)dier is. 


 Wegnemen van foute aannames over het gedrag van wolven als deze dichtbij mensen leeft. 


 Duidelijkheid geven over de provinciale verantwoordelijkheid voor het wolvenbeleid. 


 


5.2 Hoe neutraal kun je of wil je  zijn? 


 Kennis, houding en gedrag. Je kunt kiezen om alleen te informeren (‘ouderwets’ voorlichten, 


vertellen, uitleggen) 


 Een stapje verder is proberen te beïnvloeden of zelfs te overtuigen. In ieder geval lijkt het mij 


verstandig oog te hebben voor ‘service verlening’ (aan boeren, recreanten, provincies, TBO’s, etc.) 


en te streven naar de-escalatie. Uiteraard hebben we hierbij geen eigen mening, maar kunnen wel 


duidelijker dan voorheen aangeven wat de kaders zijn (Eur. en Nl. wetgeving, overige kaders en 


regels, provinciale rol plus speelruimte). 


 Verantwoording afleggen als overheidsorganisatie aan provincies/IPO. Check welke gegevens zij 


nodig hebben voor provinciale of landelijke vragen.  


 


5.3 Inzet op de-escalatie 


Duidelijkheid verschaffen, onrust voorkomen, inspelen op gevoel en opinie, het corrigeren van onjuiste 


informatie. Dit betreft een actievere rol dan alleen feitelijke informatie verschaffen. Alleen heel ‘clean’ en 


feitelijke informatie zenden lijkt  te sober. Dat vooronderstelt een soort neutrale positie, met voldoende 


vertrouwen en gaat uit van een soort maakbaarheidsdenken. Want in dit dossier is er sprake van polarisatie 


tussen voor- en tegenstanders (tussen natuurliefhebbers en boeren die schade ondervinden), van onderling 


wantrouwen, van een overheid die weinig gezag heeft, zelfs van bedreigingen. Als er veel stakeholders zijn, 


grote complexiteit en diversiteit, onderlinge afhankelijkheden, partijen met eigen kanalen (en dan ook nog 


eens de social media), dan zou de rol van ‘communicatie’ meer moeten bewegen in de richting van het 


‘managen’ van deze multi-stakeholder soep met belangentegenstellingen en ‘weerstand’. 


Dan verandert dus de interactie: van passief (monitoring, analyse) -> zenden, informeren -> vragen 


beantwoorden -> interactie, discussie stimuleren. Dat wil niet zeggen dat BIJ12 dit allemaal zelf moet doen, 


maar we kunnen hierin wel de regie nemen en e.e.a. faciliteren.  


Een methode kan zijn het systematisch verwijzen naar feitelijke informatie op onze website, zonder je 


inhoudelijk verder in de discussie te mengen. Eventueel berichten van andere afzenders doorplaatsen, 


waarbij de afzender duidelijk in beeld blijft. Mogelijk moeten hiervoor nieuwe contacten worden gelegd. 


Zie bij middelen: je kunt hiervoor een ‘toolkit’ maken met diverse handleidingen.  


 


5.4 Samen één boodschap, verschillende zenders.  


Gezien de polarisatie van standpunten is het goed, dat er verschillende zenders worden ingezet, zodat zo 


mogelijk alle stakeholders berichten ontvangen verzonden door een voor hen als betrouwbaar 


gekwalificeerde afzender/intermediair. Het lijkt me goed als we er naar streven, dat stakeholders de 


berichtgeving zo veel mogelijk van te voren afstemmen, met de mogelijkheid het aan te vullen met 


informatie specifiek voor hun eigen achterban, met verwijzing naar Q&A’s, fact sheets, etc.. Persoonlijke 


contacten zijn hierin belangrijk. De voorlichters-app kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Dat kan veel 


tijd vergen en in dat geval wil BIJ12 praktisch handelen en zelf vanuit eigen positie en verantwoordelijkheid 


communiceren. 


=> Op alle publicaties (intern, zo mogelijk ook extern) verwijzen naar de fact sheets, de Q&A’s, etc. (zie ook 


opsomming bij Perscontacten). 


 


5.5 Regievoering bij BIJ12. Algemene informatie centraal en protocollen (woordvoering, taakverdeling, 


achtervang) voor specifieke gebeurtenissen. Zie middelen.  
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5.6 Speciale aandacht voor taal, eenduidige terminologie, framing en beeldvorming 


1. Uniforme terminologie, richtlijnen opstellen en hanteren in onze documenten en op onze website. 


Voorbeeld: op de wbsite spreken we over tegemoetkoming, maar elders worden soms ook andere 


termen gebruikt (subsidie, vergoeding)  


2. Aangeven waarom de wolf er is (jur. kaders, rol en beleidsvrijheid van provincies). Dilemma’s 


schetsen. 


3. Niet teveel negatief taalgebruik (schade, escalatie, conflict, conflictbeheersing -> co-


existentie/samenleven, etc.). In berichtgeving altijd proberen de balans te zoeken. 


4. Heldere categorieën zoals ‘bovenmatige schade’ door de wolf. 


5. In perspectief plaatsen: hoeveel schade richt een wolf aan? (vergeleken met loslopende honden, 


vergeleken met ganzen en zwijnen) 


https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-vergoedden-in-2019-voor-25-miljoen-aan-faunaschade/ 


6. Transparantie (onderscheid tussen directe schade, indirect (euthanisering), nog indirecter 


(zoekgeraakte beesten) / onderscheid tussen wolf, wolfhond, wolfshond, diverse generaties, 


hybridisatie / onderscheid tussen doden van jong kalf vs. groot volwassen dier (schotse hooglander) 


/ etc.) 


7. Neutraliteit wbt doelgroepen: agrariërs serieus nemen wbt zorgen en schade, wolvenliefhebbers 


serieus nemen. (gaat met name over de communicatie over het dieet en de tafelmanieren van 


wolven)  


8. Agrariërs serieus nemen en ontzorgen bij ontstane schade. Aandacht hebben voor bejegening en 


dienstverlening. Bijvoorbeeld hen meteen in contact brengen met vrijwilligers die voor hekken en 


roosters willen zorgen. Breder geformuleerd: handelingsperspectief bieden. 


9. Wel of niet wolven namen geven. In NL niet gebruikelijk, in andere landen soms wel. Wat te doen 


met grensoverschrijdende wolven? 


10. Maak afweging wie de juiste boodschapper is. Soms kunnen anderen met meer invloed, macht en 


vertrouwen beter als zender optreden.  


11. Interactie staat centraal bij het nieuwe overheidscommuniceren (zie ook Factor C); luisteren en het 


gesprek aangaan.  


12. Zorg voor visuele ondersteuning (foto, film, infographics, banners, etc.) en storytelling (verhaal, 


emotie, beleving), zeker van belang op social media. 


 


5.7 Netwerk onderhouden en uitbreiden 


Meebewegen met ontwikkelingen, kennis delen, boodschappen afstemmen. Met zowel 


wolven’liefhebbers’, bestuurders als partijen die schade ondervinden. Aandacht voor de context. 


 


5.8 Toolkit voor crisiscommunicatie 


Handvatten die door provinciale woordvoerders gebruikt en naar believen aangepast kunnen worden. Doel 


is mede om enige uniformiteit in de aanpak te bewerkstelligen. 


 


6. Communicatiemiddelen najaar 2020 
Hieronder volgt een overzicht van wat BIJ12 nu (najaar 2020) al doet aan communicatie, met in punt 7. mijn 


voorstel om het verder uit te breiden. 


 


1. Verzorgen tussenrapportages wolf. Grafisch, tekstueel, maar ook het hele proces daarnaartoe: 


overleggen over de juiste inhoud, afstemming tussen TBO’s en provincies en woordvoering pers. 


4x per jaar 


2. Jaarrapportage wolf. 


1x per jaar 



https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-vergoedden-in-2019-voor-25-miljoen-aan-faunaschade/
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3. Monitoring van berichtgeving in media mbv Coosto plus het delen van de berichtgeving. 


doorlopend 


4. Extra: doorlopend inzicht. Tussenrapportages zijn nuttig, omdat die ook zorgen voor duiding van 


de gepubliceerde gegevens. Vaak zijn ze op het moment van publicatie al enigszins verouderd. 


Schademeldingen, dna-uitslagen en monitoringsgegevens delen we via onze website. 


Daarnaast zou je in real time online de database kunnen ontsluiten mbt tools (zie de Stentor: 


Localfocus) onze data nog wat inzichtelijker te maken. NB: dit is niet altijd wenselijk. We moeten 


nagaan of dit niet in strijd is met gemaakte afspraken met onze stakeholders. 


5. Woordvoering over schade namens BIJ12. Deelname aan overleggen met provinciewoordvoerders. 


6. Website BIJ12, wolf, zoals het nu is. Meelezen met Floris bij aanpassing van de website. 


a. https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/ 


b. Richtlijn Taxatie en prijzen bij wolvenschade in de schaapshouderij (WUR) 


c. Filmpje taxatie en brochure taxatie  


d. Overzicht van onderzoeken 


e. Rapportages, monitoringskaart 


f. Video Hoe werkt DNA afname bij schapen 


g. Protocollen en richtlijnen 


h. Veel gestelde vragen (inclusief Flyer voor Eigenaren van landbouwhuisdieren over Wat te 


doen bij wolvenschade) 


i. Nieuwsitems 


7. Faunaschadepreventiekit Wolf 


a. https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-


wolven/ 


b. brochure Bescherming van vee tegen wolven 


8. Communicatieframework Wolf: Coördinatie, verder uitwerken. Zie hieronder, o.a. bij 


Publiekscommunicatie. 


9. Afname van foto’s wolf. 15.000,- t/m 2021 (strippenkaart) 


 


7. Communicatietaken en -middelen, vanaf 2021 
Een belangrijke ontwikkeling is het onderbrengen van het Wolvenmeldpunt bij BIJ12. Zie voor andere 


ontwikkelingen hoofdstuk 4. 


 


7.1 Wolvenmeldpunt bij BIJ12 


- Inrichting. Middelen hierbij: Woordvoering door BIJ12 opzetten. Wie, wanneer bereikbaar, via welke 


kanalen (telefoon, e-mail, twitter?, formulier op website?), hoe snel kan met antwoord verwachten, 24/7?, 


etc. Afstemmen met stakeholders, opzetten protocollen. Helderheid over bemensing, taken en afbakening. 


 


- Transitie. Middelen hierbij: persbericht, nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren, social media. 


Regelmatige updates vanaf januari 2021. 


 


- Doorlopend, vanaf begin april 2021. Middelen hierbij: actualisering van Q&A’s, info-sheets, protocollen, 


afstemming met stakeholders.  


Netwerk van communicatieprofs van alle stakeholders onderhouden, maandelijkse afstemming (of 


vaststellen welke regelmaat voor iedereen het beste werkt): delen van de berichtgeving, delen 


woordvoering, delen ingekomen vragen en evt. bijstellen van vragen en antwoorden en protocollen.  


Inventariseren van binnengekomen vragen per telefoon en per e-mail, kortsluiten met andere stakeholders 


+ regelmatig verwerken in updates van q&a vragenlijsten 


Wat zijn de belangrijkste issues? 



https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/
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Waar liggen de gevoeligheden?  


Wat maakt onze opdrachtgevers blij? 


Intern: duidelijke afspraken over de taakverdeling. 


- Persvragen over feitelijke zaken, bijvoorbeeld of er een melding is binnengekomen, wat de uitslag is van 


DNA-onderzoek, of er een vergoeding wordt uitgekeerd, etc. worden afgehandeld door het Team 


Communicatie van BIJ12. 


- Vragen komen binnen per telefoon en e-mail via de Helpdesk BIJ12. Deze speelt ze door naar de 


consulenten faunazaken van BIJ12. 


- Wie geeft er duiding? Zie hieroboven. Dat kan inhouden: verwijzen naar de fact sheets (dus niet het 


overnemen van woordvoering) of verwijzen naar andere partijen zoals de ZV. 


 


=> Iha: zo mogelijk gebruik maken van bestaande middelen (2 wolvenfilms Prov. Gelderland?), WiN, 


ZV, etc. 


=> Bestaande BIJ12 kanalen, of (ook) extra kanalen creëren en gebruiken, speciaal voor de wolf? 


(twitter, Facebook, LinkedIN?) 


 


 


7.2 Landelijk Overleg Wolven 


Dit is op 25 november 2020 van start gegaan. Middelen en taken hierbij voor communicatie: persbericht, 


infographic over alle overheden, partijen, gremia en hun rollen. Deelname vanuti BIJ12 aan landelijk 


overleg vanuit FZ en communicatie. 


 


7.3 Publiekscommunicatie  


1 - Feitelijke informatie verstrekken: info sheets per onderwerp 


en ook proactief in te zetten tijdens escalerende incidenten of crisiscommunicatie. 


 per item een downloadbare info-sheet, A4, te printen en te drukken, en indien passend een 


infographic + regelmatig actualiseren + regelmatige afstemming met stakeholders (via 


persvoorlichtersnetwerk wolvenmeldpunt) - op basis van de Fact finding study, de kennis van WiN, 


ZV, TBO’s etc., volgens de opgestelde communicatierichtlijnen. 


 infosheets kennen een vaste vormgeving en zijn zelf in Word te creëren en te corrigeren 


 geplaatst op de website van BIJ12, maar door iedereen vrijelijk te gebruiken (zonder aanpassing, 


met verwijzing naar de hele serie) 


 deelbare links per item, met de mogelijkheid om de pagina als pdf te downloaden 


 datum + versienr., bijhouden van aangebrachte wijzigingen 


 met soort disclaimer: de meest actuele kennis, zie de website voor mogelijk nieuwere versies, geen 


rechten aan ontlenen, ec. 


 op website aangeven als er weer een nieuwe versie is verschenen (evt. geautomatiseerd vanuit de 


database). Check: bij AERIUS (RIVM) werken ze ook met een soort factsheets waarin bovenaan een 


melding verschijnt als je een recentere versie beschikbaar is. 


 


De wolf zelf 


 natuurlijk vs. afwijkend gedrag, schuw of niet 


 dieet, beschikbare prooien en surplus 


 wat is een wolf? wolfhond en wolfshond, hybridisatie - status per soort. 


 hoe te herkennen 


Wolf in de omgeving, interactie met de mens 


 habitat, hoeveel plek is er in NL, waar, populatie-ontwikkeling 
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 afkomst, in centraal Eur. illegaal uitgezet? 


 verspreiding, hotspots, corridors? 


 aanvallen op mensen, op honden? Omgang: hoe te handelen bij normale wolven, bij wolven met 


problematisch gedrag? (zie verderop: Handelingsprotocollen) 


 wolf en mens: conflict, acceptatie, co-existentie, beleving, beeldvorming, gevoelens, 


achtergronden, vooroordelen,  


 effecten op het ecosysteem, wildbeheer, afschot 


 gevolgen voor recreatie, verkeersveiligheid en volksgezondheid 


Wetten, regels, kaders, afspraken 


 Habitat-richtlijn en andere NL. en Eur. wetten en regels: inhoud en betekenis. Ontwikkelingen 


hierin. 


 Welke overheden spelen een rol, en welke is dat? Nadruk op provinciale rol. En andere 


organisaties? 


 Beleid in omliggende landen 


Monitoring, onderzoek, beheer 


 Invloed op het faunabeheer (oa wbt prooidieren). 


 Monitoring, schadepreventie, tegemoetkomingen bij schade. 


 Genetische methodieken & uitwisseling van data met andere landen 


 


2 - Handelingsprotocollen opstellen, per gevaarsniveau (deels calamiteiten/crisis - deels alg. 


voorlichting): (mede op basis van het handelingsprotocol Overijssels Landschap) (scenario’s, duiding, 


handelingsperspectieven) 


1. beesten doodgebeten en hongerige wolf zwerft rond 


2. voor meldingen bij ongelukken: wild beest doodgebeten / landbouwhuisdier dood / of gebeten, 


maar nog niet dood -> wat te doen? 


3. voor dreigende situatie: wilde wolf in omgeving 


4. wolf aangereden en dood / wolf aangereden en nog niet dood 


5. voor niet dreigende situaties: recreatie in de natuur waar u een wolf kunt ontmoeten (wandelen, 


fietsen, picknicken, kamperen, ..) - wat te doen, wat niet te doen, hond aanlijnen, kinderen, .. 


Regievoering in de communicatie, opstellen en managen van de woordvoeringslijnen. Opstellen van een 


handleiding, met stroomschema (gebeurtenissen, escalatieladder, namen en rugnummers, elkaar 


vervangen). Actie: afstemmen met de provincies, afstemmen met helpdesk en intern BIJ12, en met externe 


woordvoerders. NB: dat betekent niet dat BIJ12 dit allemaal opstelt, maar wel dat we hiervoor de aanzet 


doen: een format maken, deels ingevuld (met verwijzingen naar BIJ12, de ZV, WENR, etc.) en deels door 


iedere provincie zelf aan te vullen. Iedere provincie is eigenaar van haar eigen protocol. Dit leggen we voor 


aan het IPO Wolvenoverleg. 


We stellen een openbaar protocol op waarin we aangegeven hoe we met situiatie omgaan en wie ervoor 


(in grote lijnen) aan de lat staat. Voor intern gebruik zijn hier ok gegevens aan gekoppeld en indien nodig 


een specificering per organisatie hoe het dan intern is geregeld. 


 


3  - Actieve communicatie met breder netwerk 


Voor algemene publieksvoorlichting kan worden aangehaakt op informatiekanalen die al beschikbaar zijn 


van stakeholders/intermediairs zoals bijvoorbeeld de website van Wolven in Nederland, TBO’s als 


Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de ZV, etc. 
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Netwerk uitbreiden 


NB Dit betekent vaak niet het opzetten van overlegstructuren, maar eerder het actief informeren en dus 


het achterhalen van de juiste kanalen hiervoor.  


1. Professionals: TBO’s, hulpdiensten en politie, veiligheidsregio’s, LTO’s/agr. sector, 


recreatiesector, natuurbeheerders, bestuurders prov./gem. en koepels, natuurbeheerders, 


dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen, WBE’s/jagers, Stichting Wildaanrijdingen 


NL, VVV’s, NS en ANWB, etc.  


2. Bestuurders, ambtenaren (IPO, per provincie), VNG, LNV, statenleden, kamerleden. 


3. Bredere publiek: jong en oud, recreanten, natuurliefhebbers 


4. Bijbehorende kanalen uitzoeken van intermediairs en inregelen: aansluiten op hun social 


media, tijdschriften, nieuwsbrieven, e-mailadressen en tel.nrs. van communicatieafdelingen, 


etc. Systeem om actuele en feitelijke berichtgeving snel te delen (zenden) en hen verleiden 


onze berichtgeving te volgen 


5. Groepen voordefiniëren per soort bericht. 


4 - Monitoring en reactie op berichtgeving, werken aan de-escalatie 


Actief reageren op foutieve of onvolledige berichtgeving: door zelf een reactie te plaatsen vanuit BIJ12, 


door een mogelijk neutralere zender dat te vragen, en/of door heel clean te verwijzen naar onze actuele 


infosheets. 


We kunnen bijv. ook vanuit BIJ12 een toolkit/communicatietoolbox ontwikkelen, waarmee provincies, 


maar ook TBO’s (als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, recreatieterreinen), de ZV, WiN zelf weer aan 


de slag kunnen. In de toolkit: de-escalatierichtlijnen, verwijzingen naar feitelijke informatie, goedgekeurde 


terminologie en richtlijnen voor taalgebruik, etc.  


Dan komen ook andere middelen in beeld: gesprekken voeren (discussie, informatieuitwisseling - ruimte 


geven aan weerstand en emoties), partijen verbinden. (Denk aan corona: Gommers en Famke Louise - eerst 


tegenover elkaar, later begrip en zelfs samenwerking.) Ook hier goed nagaan: wie is voor welke partij de 


meest betrouwbare zender? (Het is niet de bedoeling dat BIJ12 dit uitvoert, maar wel op de achtergrond 


faciliteert.) 


5 - Preventieve maatregelen en financiële ondersteuning  


1. Financiële ondersteuning actiever promoten, onderzoeken waarom er nog zo weinig gebruik van 


wordt gemaakt (heeft misschien te maken met het feit dat dierenhouders daarmee de 


aanwezigheid van de wolf lijken te aanvaarden, plus groepsdruk van buren), onderzoeken hoe we 


hier toch beweging in kunnen krijgen. Persoonlijke contacten door partijen die men ervaart als 


neutraal zijn essentieel. Promotie wordt het actief doorplaatsen van berichten vanuit de provincies, 


maar geen eigen actie vanuit BIJ12. 


2. Uit IPO werkgroep Wolf: er is blijkbaar een proefopstelling met preventiemaatregelen (hekken, 


roosters, etc.). Dat schijnt goed te werken. Berichtgeving hierover kunnen we delen. 


6 - Incidenteel 


Naast voorafgaande zijn er incidentele activiteiten mogelijk die de provincies of derden goed kunnen 


helpen om algemene informatie over wolven met een breed publiek te delen. Informatie over nieuwe of 


bestaande films en tentoonstellingen kunnen we delen. Het maken zien we niet als een taak voor BIJ12. Bij 


de productie van speciale banners en infographics (te gebruiken bij presentaties) zien we wel een rol voor 


ons weggelegd. De ZV geeft regelmatig lezingen. Steeds helder maken wie de afzender is (pettendiscussie). 


Het kwam in het verleden weleens voor dat een van de consulenten van BIJ12 aanwezig was bij een 


informatie- of voorlichtingsbijeenkomst van bv schapenhouders om daar voorlichting te geven. FZ heeft 


een standaardpresentatie over de wolf die aangevuld kan worden met informatie die voor een bepaalde 


doelgroep interessant is. Team Communicatie van BIJ12 zorgt voor een check op de inhoud en vormgeving. 
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7 - Perscommunicatie 


Actieve communicatie over feiten over de wolf (zie infosheets) en actuele gebeurtenissen. 


Persberichten, social media, website BIJ12, in afstemming met div. stakeholders. 


Iedere organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar je kunt wel afstemmen, en daarbij 


standaard: 


- verwijzen naar de feitelijke informatie sheets over wolven op de BIJ12 website 


- verwijzen naar q&a op de BIJ12 website, plus naar de rapportages 


- afbakening woordvoering (ZV doet nu nog veel perscommunicatie) -> Steeds helder communiceren dat: a. 


wettelijke kaders / b. beleid is provinciaal / c. meldingen/monitoring/schade: BIJ12 / d. activiteiten WiN en 


belangen: ZV 


 


Nieuwswaarde  


.. kun je vaststellen a.d.h.v. de klassieke nieuwscriteria: CABABA 


- Conflict: strijd vormt een belangrijke bron van nieuws; vaak het onverwachte  


- Actualiteit: hoe verser het nieuws, hoe beter  


- Belang: hoe groter het belang voor de lezer/kijker/luisteraar, hoe beter  


- Afstand: nabijheid is belangrijk; dichtbij huis zorgt voor meer betrokkenheid  


- Bekendheid: mensen lezen graag over bekende mensen  


- Afwijking: gebeurtenissen die afwijken van het ‘normale’  


- Journalisten zijn gek op (makkelijke) cijfertjes; denk aan ‘eerste de beste’, jubilea, etc. Cijfers zijn wel 


gevaarlijk, omdat het naar objectiviteit neigt, meer ‘waarheidsgetrouw’  


- Naast de klassieke criteria heeft elk medium haar eigen afwegingen  


- Het belangrijkste nieuws moet eigenlijk het gesprek van de dag zijn (NOS)  


- Goed nieuws gaat over berichten waar de redactie minimaal 3 minuten over praat (NRC)  


- De interpretaties/afwegingen zorgen ervoor dat elk medium anders invult; verantwoorden belangrijk  


- Er zijn ook berichten die elk jaar terugkomen, nieuwswaarde is wat dat betreft vertekenend  


  - De doelgroep wil het dus wel weten; dit soort nieuws heet agendanieuws  


- Elke organisatie heeft jaarlijks terugkerend nieuws; sommige onderwerpen zijn zo belangrijk  


- Of iets nieuws is, is ook afhankelijk van het medium; het soort (nieuws)bericht is wisselend  


  - Denk hierbij ook aan de complexiteit van het nieuws; hoeveel ruimte voor uitleg, etc. 


 


8 - Crisiscommunicatie 


 Bieden van algemene informatie bij incidentele specifieke beleidsmatige/uitvoeringstechnische 


situaties. Bijv. een bijdrage leveren aan een (bewoners-)bijeenkomst in een wolvengebied waar zich 


een probleem voordoet. 


 Zie ook de diverse handelingsprotocollen. 


 Zie ook de woordvoeringslijnen. 


 Aandacht voor WOB-vragen. 


 


9 - Overleggen 


 Wolvenvoorlichters app. 


o + Kopgroep: BIJ12, SBB, NatMon., ZV, ....... 


 IPO Wolvenoverleg 


 Landelijk Overleg Wolf: vooroverleg en het landelijk overleg zelf. 


 Communicatieoverleg BIJ12 intern 


 Communicatieoverleg TBO’s 


 Interne afstemming BIJ12 (Désiré, Linda, Moniek / NINB / ICT Jos Verbeken?) 


 WiN 2x/jaar informeel overleg 


========== 
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8 Begroting 
Een deel van de kosten zijn al gedekt: personele kosten van communicatie, FZ en ICT. Hetzelfde geldt voor 


een deel van de materiële kosten. Voor veel producten (opzetten van protocollen, persberichten, 


communicatietoolkit voor provincies, etc.) zijn er geen extra kosten te voorzien.  


Hieronder noem ik daarom alleen de extra kosten die we gaan maken. Deels betreft dat het ontwikkelen 


van de wolvenwebsite plus helpdesk bij BIJ12, deels de ontwikkeling en het bijhouden van 


communicatiemiddelen. Van sommige posten weet ik niet, of ze al zijn begroot. 


 


Ontsluiting database online en in 
real time - check of dit wenselijk 
is, plus bespreken met IV-team 
BIJ12 


Aanschaf passende tools, zoals 
Localfocus 


1440,- 


Inrichting/uitbreiding website 
BIJ12 wbt wolf 


Beschikbaar maken van info-
sheets vanuit een database 


PM 


 Inrichting van de Helpdesk BIJ12 
breed 


PM 


Landelijk Wolvenplatform Infosheet (globaal overzicht van 
wie doet wat als het gaat om de 
wolf in NL) 


500,- 


Productie van nieuwsbrieven Deel van de kosten van Foleon 
toerekenen 


Christian: 1000,- per jaar 


Publiekscommunicatie Vormgeving infosheets 500,- 


Voorlichtingsfilm Wolf in NL 
(genoemd in IPO Wolvenplan p. 
38) 


Er zijn binnenkort al genoeg 
films. 


x 


Fotomateriaal (strippenkaart)  15000,- 


   


   


 


 


9 Planning 
Communicatieplan: gereed begin 2021 


Handelingsprotocollen (schade, incidenten, voor professionals van provincies, hulpdiensten, etc.): twee 


planningsoverleggen in februari 2021 (BIJ12, prov. Drenthe, prov. N.Brabant). Uitwerking van twee 


protocollen en vaststellen van alle items: eind april gereed, dan terugkoppeling vanuit IPO 


Wolvenwerkgroep. Mogelijk aanpassing van de opzet en uitwerking van de andere items: naar verwachting 


gereed oktober 2021. Dan de ambtelijke molen van het IPO door. Gereed bij oplevering van het nieuwe IPO 


Wolvenplan, januari 2022. 


Parallel aan bovenstaande opzetten van informatiebladen (feiten over gedrag, eetgewoonten, 


omgangsvormen, reisgedrag en meer, gericht op een breder publiek). 


Voor handelingsprotocollen en informatiebladen maken we gebruik van bestaande kennis in Nederland en 


onze buurlanden en sluiten aan bij de uitkomsten van het juridisch onderzoek en de factfinding study die 


beide de komende maanden hun beslag zullen krijgen. 








Bijlage 7.1  Wolvenwerkgroep 160321  


 


Monitoring probleemwolven 
Uitwerking aanpak, voorzet Teun Achterkamp 26/2/2021 


 


Kader: 


In het Interprovinciaal Wolvenplan 2019 zijn een aantal situaties onderscheiden waarbij het 


wenselijk is een wolf met problematisch gedrag gericht te volgen door deze te zenderen. 


 


- Wolf benadert meermaals mensen: Zenderen en verjagen, publiek waarschuwen niet te 


voeren, indien geen resultaat wolf doden; 


- Wolf benadert meermaals mensen met honden: Afhankelijk van de locatie en periode 


wolf zo snel mogelijk zenderen en verjagen dan wel honden uit het gebied houden…; 


- Wolf verblijft langdurig in of nabij bebouwd gebied: Oorzaak opsporen en wegnemen, 


wolf zenderen en verjagen…; 


 


Het plan zegt verder: …vanuit het perspectief omgaan met een probleemsituatie is het niet steeds 


nodig om een wolf te vangen en te zenderen. Zenderen dient hier geen ander doel dan het dier te 


kunnen identificeren en/of snel te kunnen opsporen. Het heeft in deze context nadrukkelijk geen 


wetenschappelijke onderzoeksdoelen. 


 


Ontwikkelingen: 


WEnR heeft bij Gelderland een ontheffing gevraagd voor het doen van onderzoek aan o.a. de wolf.  


Het gaat dan niet primair om zenderen van wolven met problematisch gedrag. Deze ontheffing 


geldt dan bovendien voor andere deelnemende provincies. De ontheffing is verleend onder 


voorwaarde dat per geval tevens een plan wordt uitgewerkt en voorgelegd zoals deze ook wordt 


gebruikt voor een toestemming in het kader van de Wet dierproeven. 


 


Faunabeheereenheid Gelderland heeft een faunabeheerplan monitoringssoorten gemaakt die ook 


betrekking heeft op de wolf. Nog niet bedoeld voor beheer maar het kan al wel als basis dienen 


voor het zo nodig vangen van wolven met problematisch gedrag. FBE Gelderland en WEnR 


hebben afstemming gezocht. FBE Gelderland wil desgevraagd optreden als ontheffinghouder voor 


het verdoven en laten zenderen van problematische wolven door een dierenarts. Wie vervolgens 


monitort is dan nog niet geregeld, dat is geen werk voor de FBE of een dierenarts. We zijn wel 


doende om in contact te komen met ervaren dierenartsen. 


 


De discussie over  de Wet op dierproeven is nog niet klaar maar dat wordt ook nog uitgezocht in 


het kader van de juridische analyse wolf. 


 


Wat moet er geregeld worden: 


Het is nu niet geregeld wie de feitelijk monitoring van wolven met problematisch gedrag op zich 


kan nemen. Verdoven en zenderen zonder geborgd vervolgtraject kan niet. Bovendien moet er 


rekening mee worden gehouden dat het monitoren grensoverschrijdend moet kunnen 


plaatsvinden. WEnR zou dat aanbrengen van een zender en vervolgens volgen kunnen doen mits 


daartoe gevraagd en met een opdracht. Wellicht zijn ook andere onderzoekers in beeld zoals 


bijvoorbeeld Jaap Mulder die ook over een onderzoeksontheffing van meerdere provincies 


beschikt. 


 







Overigens is er nu nog geen oplossing voor aangereden wolven. Als deze niet dood is, is er helaas 


geen opvang mogelijk dus is het een kwestie van achterlaten in de natuur of ter plekke 


doodschieten. In voorkomende gevallen zal een dierenarts uitsluitsel moeten geven. Gelderland 


ziet nu geen meerwaarde in het eventueel zenderen van een dergelijk dier.  


 


Alternatief zou kunnen zijn dat een gewonde wolf wordt ondergebracht bij de Duitse 


wolvenopvang dan wel dat initiatief genomen wordt om in een dergelijke opvang in Nederland te 


gaan voorzien. 


 


“Opvang wolf” is onderdeel van de praktische uitwerking van het handelingsperpectief. en voortel 


daarover dient nog te worden opgesteld. In juridisch opzicht eveneens onderdeel van de juridische 


analyse. 


 


Bespreekpunten: 


1. Is het werken d.m.v. een ontheffing voor het volgen van een wolf met problematische gedrag 


door tussenkomst van de faunabeheereenheid een goede optie? 


2.Aan welke onderzoekers zou een dergelijke ontheffing dienen toe te komen?  


3.Vind u het in algemene zin zinvol om een gewonde wolf (gezond genoeg om weer los te laten) te 


zenderen of niet? 


4. Zijn er al gedachten over een oplossing voor de eventuele wolvenopvang (is wel punt in huidige 


wolvenplan). 








 
1 


 


Bijlage 8.1 Wolvenwerkgroep 160321  


Ingekomen stuk van Gert-Jan Bloemendaal (FPG) 
Betreft: Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren. 
 


Namens de Federatie Particulier Grondbezit heeft Dhr. Bloemendaal zitting in zowel de Gelderse 


Wolven Commissie als in het Landelijk Overleg Wolf. Binnen de Gelderse wolvencommissie wordt 


nagedacht over hoe een eventuele subsidieregeling (voor preventieve maatregelen) voor overige 


dieren (NIET ZIJNDE SCHAPEN EN GEITEN) zouden kunnen opzetten. 


Dit is in de Gelderse commissie besproken, waarbij zij tot de conclusie kwamen dat het beter zou zijn 


om zoiets landelijk op te pakken om te voorkomen dat iedere provincie straks opnieuw het wiel 


probeert uit te vinden. En om te voorkomen dat er een lappendeken van afwijkende 


subsidiemogelijkheden ontstaat. Het idee is dat het Landelijk Overleg Wolf aan de hand van dit stuk 


een onderzoek kan laten doen naar een haalbare regeling voor de in het stuk beschreven overige 


dieren. 


Onderstaand volgt de ingebrachte notitie. Aan het einde van het stuk (de laatste pagina) staat ook 


een voorbeeld beschreven (gespreksverslag) van een bedrijf dat mini-pony's fokt (mevrouw 


Haverkamp) en zodoende contact heeft gezocht met de Gelderse Wolvencommissie. Ze heeft daarbij 


aangegeven dat ze graag ziet dat de subsidieregeling voor preventieve maatregelen ook voor mini-


pony's en andere kwetsbare diersoorten gaat gelden. 


 


Voor ons landelijk overleg zijn de volgende vragen relevant: 


1. Vinden de provincies dat het wenselijk is om ook preventieve maatregelen voor meerdere 


diersoorten te gaan subsidiëren? 


2. Zo nee waarom niet, zo ja waarom wel en welke diersoorten zou dit moeten gaan betreffen? 


3. Wilt u dit landelijk oppakken of juist per provincie kunnen regelen? 


Ter toelichting: 


In de huidige situatie beperkt de tegemoetkomingsregeling voor schade zich tot bedrijfsmatig 


gehouden dieren en hobbymatig gehouden schapen en geiten. 


Tot op heden zijn er bewijsbaar wolf 2x kalf, 1 x schotshooglander (kalf) gevallen geweest. Daarnaast 


niet bewijsbaar wolf meldingen van 2x alpaca’s, 4 x kalf,1x schotse hooglander. Nog onbekend/in 


onderzoek: 1 x alpaca, 2x damhert. 


M.a.w. van de 268 totaal overall bekende meldingen is dat dus relatief weinig. 


Aanwezige provinciale subsidieregelingen voor inzet preventieve maatregelen beperken zich tot 


schapen en geiten. 
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Ingekomen notitie: 


Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren. 


De schade die door wolven wordt aangericht, beperkt zich niet enkel tot schapen en geiten. Ook 


andere landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met natuurbeheersfunctie lopen risico 


(andere wilde dieren laten we hier buiten beschouwing). Bij de herintreding van de wolf moet ook 


rekening gehouden worden met de schade die aan deze dieren wordt aangericht. Hiervoor dient  


onderzocht te worden of het schadepreventieplan uitgebreid moet worden met een regeling voor 


overige landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met natuurbeheersfunctie.  


Integreren overige landbouwhuisdieren en hobbydieren. 


Voor de integratie van overige landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met 


natuurbeheerfunctie is het van belang dat er gekomen wordt tot een duidelijk definitie van deze 


begrippen. Voor de landbouwhuisdieren wordt door het ministerie van LNV reeds een duidelijke 


definitie gebezigd. 


Hierbij wordt van landbouwhuisdieren gesproken wanneer zij gehouden worden in verband met de 


productie van bijvoorbeeld melk, vlees, wol, veren of eieren of in verband met het berijden van 


dieren. Bijvoorbeeld paarden, rundvee, schapen, geiten, varkens, kippen, eenden, pelsdieren, 


konijnen, parelhoenders, paarden, struisvogels, waterbuffels, herten, lama’s en fazanten - mits ze 


voor productiedoeleinden worden gehouden. Denk aan een paardenmanege, een stoeterij, een 


veehouderij en dergelijke.  


Voor hobbydieren bestaat geen éénduidige definitie. Vaak zijn hobbydieren dieren van dezelfde 


soorten als landbouwhuisdieren maar is de doelstelling anders. Bij hobbydieren is de doelstelling niet 


productie of economisch gewin, maar is de doelstelling veelal recreatief of educatief of pure 


liefhebberij (advies 2003 i.o.v. raad voor dierenaangelegenheden).  De vraag is of het maken van 


onderscheid tussen hobbydieren en bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren gewenst is. Dit is 


aan de commissie. Als een onderscheid gewenst is dan is een goede definitie van hobbydieren 


noodzakelijk. Het is uiteraard mogelijk om voor een regeling een eigen definitie te bepalen/hanteren. 


In de praktijk zal een definitie die rekening houdt met aantallen of waarde van de dieren wellicht 


praktischer/duidelijker zijn dan een definitie die gericht is op de doelstelling waarom de dieren 


worden gehouden. 


Of de beschermingsmiddelen voor deze landbouwhuisdieren dezelfde zijn als die gebruikt worden ter 


bescherming van schapen en geiten, verdient nader onderzoek. Naast de expertise die in de 


commissie aanwezig is kan het gesprek worden aangegaan met vertegenwoordigers uit de 


betreffende sectoren.  


Integreren wilde grazers met natuurbeheersfunctie 


Voor grazers met een natuurbeheersfunctie bestaat een definitie zoals voor landbouwhuisdieren nog 


niet. Wel heeft een rechter in een casus over de Oostvaardersplassen de grote grazers aldaar 


“gehouden wilde dieren” genoemd, maar het is natuurlijk de vraag of de grazers in de 


Oostvaardersplassen gelijkgetrokken kunnen worden met grazers met een natuurbeheersfunctie in 


ander gebieden in Nederland. Bij wilde grazers met een natuurbeheerfunctie moet men denken aan 


door de mens geïntroduceerde diersoorten met een specifieke begrazingstaak zoals wilde paarden, 


wilde runderen en bijvoorbeeld de moeflon. Dit zijn geen inheemse soorten zoals reeën, die geen 
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eigenaar kennen, maar zijn hier doelbewust geïntroduceerd door of in samenspraak met de 


terreineigenaar. 


Daar deze dieren een specifieke functie hebben in het natuurbeheer is het niet wenselijk dat deze 


dieren door de komst van de wolf verdwijnen of sterk worden gedecimeerd.  


Deze dieren kunnen een belangrijke rol vervullen in het behouden/versterken van de biodiversiteit. 


De begrazing van met name heidegebieden is onmisbaar voor het behoud van bepaalde natuurtypen, 


die op hun beurt weer enorm bijdragen aan de biodiversiteit. En omdat dergelijke soorten met name 


voorkomen/geïntroduceerd zijn in (semi)natuurgebieden, is de kans op een confrontatie met een 


wolf relatief groot, afhankelijk van de weerbaarheid van de soort. 


Voor deze diersoorten geldt, net als voor de overige landbouwhuisdieren dat er onderzocht dient te 


worden welke beschermingsmiddelen mogelijk zijn om deze diersoorten tegen de wolf te 


beschermen en of deze meegenomen kunnen worden in het preventieplan wolvenschade.  


Vergoeding bij schade 


Op de website van BIJ12 is te lezen dat schade veroorzaakt door wolven aan landbouwhuisdieren 


grotendeels wordt vergoed. Er wordt echter niets gezegd over vergoedingen voor schade aan 


hobbydieren of wilde grazers met een natuurbeheersfunctie. Aangezien het op veel plaatsen niet 


wenselijk is dat deze dieren door de wolf gepredeerd worden, bijvoorbeeld omdat de eigenaar (veel) 


kosten voor deze dieren maakt, zou een schadevergoeding op z’n plaats zijn.  Hierbij is het van 


belang dat er gekeken wordt naar meer dan alleen aanschafwaarde maar ook inkomstenderving in 


nevenschade door bijvoorbeeld verlies biodiversiteit of intensivering beheerwerkzaamheden door 


wegvallen begrazing. Ook hiervoor geldt dat het van belang is het gesprek hierover aan te gaan met 


vertegenwoordigers vanuit de sector. Nog beter zou het zijn dat er daarnaast voor deze dieren ook 


een regeling komt voor het nemen van preventiemaatregelen zodat schade kan worden voorkomen. 


Wanneer is het wenselijk om een regeling voor een diersoort open te stellen? 


Het spreekt voor zich dat het onlogisch is om een regeling in het leven te roepen voor een diersoort 


waarbij schade veroorzaakt door wolven niet verwacht wordt/voor de hand ligt. Het is dus zaak een 


lijst van soorten op te stellen waarbij schade te verwachten is. Om tot deze lijst te komen zou de 


commissie kunnen kijken naar welke soorten in het buitenland schade ondervinden van de wolf. 


Blijkt er toch onverhoopt een diersoort te zijn waar geen regeling voor is, maar waar de wolf wel 


schade aan blijkt te veroorzaken dan moet daar snel een regeling voor gemaakt kunnen worden. Een 


regeling moet echter wel proportioneel zijn. Zijn er 100 kippenbedrijven met vrije uitloop kippen op 


de Veluwe en is het slechts 1 keer voorgekomen dat een wolf 10 kippen pakt dan zou het 


buitenproportioneel zijn op alle kippenbedrijven dure afrasteringen te subsidiëren. Maar ontstaat er 


echt een patroon waarbij regelmatig kippenbedrijven worden aangevallen door wolven dan moet 


een passende regeling overwogen worden en moet snel gehandeld kunnen worden. 


Het aantal locaties van een bepaalde diersoort mag geen criteria zijn.  Een individueel geval mag niet 


gedupeerd worden door een brede wens in de (Europese) samenleving om de wolf nagenoeg overal 


te gedogen. Net zo min als een groot aantal locaties ook geen criteria mag zijn in relatie tot de 


vergoeding van preventie maatregelen. Toelichting/voorbeeld:  Als er op de Veluwe maar twee 


Alpaca farms zijn mag het feit dat het er “maar twee zijn” geen reden zijn om daarvoor geen regeling 


in het leven te roepen en deze ondernemers zelf voor de kosten op te laten draaien.  Aan de andere 


kant mag het feit dat er 1000 schapenbedrijven zijn geen reden zijn om de vergoeding voor de 


preventieve maatregelen te verlagen naar een niveau dat de extra kosten om een afrastering 
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wolfwerend te maken niet dekt omdat het voor de overheid anders te veel zou kosten. Dan krijg je 


weer de scheve verhouding dat een deel van de maatschappij iets wil en dit oplegt aan een klein deel 


van de maatschappij die dit (in veel gevallen) niet wil en dit kleine deel ook nog eens voor de kosten 


laat opdraaien. Dat is niet goed voor het draagvlak.   


Preventieve maatregelen voor “diverse hobbydieren” 


Voor hobbydieren zou een denkrichting kunnen zijn dat er in hoog risico gebieden een subsidie 


mogelijk is van een vast bedrag voor aanschaf van een stoomapparaat en schrikdraden. Als de 


uitkering pas plaatsvindt nadat het geplaatst is kan misbruik voorkomen worden. Niemand zal 


immers een afrasteringen met schrikdraad aanleggen als hij niet ook daadwerkelijk dieren wilde gaan 


houden.  


Welke diersoorten komen het eerst in beeld? 


Pony’s/paarden, gehouden runderen en wilde dieren met een begrazingsfunctie (veelal runderen) 


komen het eerste in beeld, maar zijn niet de enige risicosoorten. Van deze dieren is echter al bekend 


dat er in het buitenland gevallen van predatie door de wolf op deze dieren hebben plaatsgevonden. 


Het lijkt echter niet nodig om voor al deze dieren/bedrijven een generieke regeling te maken. Het 


risico op predatie lijkt erg afhankelijk te zijn 3 factoren; namelijk de locatie waar deze dieren 


gehouden worden,  of het jonge of oude dieren zijn en de grootte van de dieren in het algemeen. Bij 


het maken van een regeling zouden er dus op deze punten criteria geformuleerd moeten worden. 


 


Conclusie/advies 


 Gevoelige soorten in kaart brengen en de gebieden in kaart brengen waar deze soorten 


een reëel gevaar lopen 


 Regeling maken voor gevoelige soorten in gevoelige gebieden 


 Duidelijke definities en criteria opstellen 


 Snel kunnen/mogen handelen als er een schadepatroon ontstaat bij nieuwe diersoort 


 Voor hobbydieren (anders dan schapen en geiten) wordt maatwerk waarschijnlijk lastig, 


nadenken over een generieke regeling 
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Bijlage 1 


Hieronder een kort gespreksverslag van een voorbeeld waarbij een overige diersoort gevaar loopt 


terwijl er nog geen subsidiemogelijkheiden voor preventieve maatregelen zijn voor overige 


diersoorten. Het betreft een gesprek met mevrouw Reinanda Haverkamp die bedrijfsmatig mini-


pony’s houdt. 


Naar aanleiding van een mail van mevrouw Haverkamp heb ik contact met haar opgenomen. Ze 


houdt bedrijfsmatig kleine shetlander pony’s (hoogte 80 cm) nabij het Wisselse Veen in Epe. Ze laat 


ook weleens 2 hectare op landgoed Welna door haar pony’s begrazen. Daarnaast fungeert ze als een 


soort begrazingsbedrijf dat in de winter met haar pony’s stukken land begraast zoals sommige 


schapenhouders dat ook doen. Dit vind normaal plaats bij boeren dicht bij het Wisselse Veen. 


Doordat er in het gebied in September tweemaal meerdere schapen gedood zijn door wolven heeft 


ze besloten om dit komende winter niet te doen omdat het veel gaat kosten als ze steeds 


wolfwerende rasters moet gaan plaatsen. Op haar eigen terrein van 5 hectare heeft ze al wat 


maatregelen getroffen door metalen beugels op de afrastering te plaatsen op advies van van 


Wijnkoop (leverancier afrasteringen). Schrikraden kan ze echter niet overal plaatsen omdat de 


bestaande afrastering op de grens staat met de buurman en deze niet graag ziet dat zijn perceel 


kleiner wordt doordat er schrikdraden aan zijn kant (buitenkant) van de afrastering geplaatst 


worden. Ze vindt dat pony’s ook in aanmerking zouden moeten komen voor preventieve 


maatregelen. Ik heb aangegeven dat we in Gelderland nadenken over een regeling, maar dat het niet 


zeker is dat deze er op korte termijn komt. Ze gaf aan al blij te zijn dat we er mee bezig zijn en wilde 


ook nog even vermelden dat ze niet anti-wolf is, maar dat ze het ook niet acceptabel vindt dat er vee 


wordt aangevallen.  


 


 


 


 


 


 








Bijlage 10.1 Wolvenwerkgroep 160321  


 


Voorstel planning wolf overleg 
 


 Maandelijks (incl. reserve data): IPO wolvenwerkgroep: 13.30 – 15.30 uur 


 Vier keer per jaar: LOW: 13.30 – 15.30 uur  


 Invulling van de onderwerpen wordt nog nader geactualiseerd 


 


IPO wolven overleg LOW Onderwerpen  


16 maart  Com plan 


Opzet handelingsprotocol 


 


 30 maart   


27 april  (reserve)    


18 mei  Balansnotitie prov. cie 


Waardering diersoorten 


 


15 juni (reserve)    


    


    


6 juli  Analyse Juridisch kader 


Fact Finding Study 


Werkwijze internationaal 


management plan 


 


 20 juli   


vakantieperiode    


21 september  Handelingsprotocol 


Tegemoetkomingsregeling 


Jaarverslag/ meerjarenverslag 


 


 5 oktober   


19 oktober    


23 november  1e concept Wolvenplan 2.0 


Aangepaste taxatie richtlijn 


 


 14 december   


  p.m.  


  Goudjakhals ?  


  Thesis UU ?  
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Hierbij stuur ik u een uitnodiging om een offerte in te dienen voor een enkelvoudig onderhandse  


aanbestedingsprocedure. Hieronder kunt u in detail lezen wat de opdracht inhoudt en waaraan u en 


uw offerte dienen te voldoen. Indien u vragen over deze offerteaanvraag heeft dan kunt u mij be-


reiken op inkoop@bij12.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met desire.ka-


relse@BIJ12.nl. 


 


Wat is BIJ12? 


BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over 


het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in infor-


matievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u 


graag naar onze website: www.bij12.nl. 


 


Inhoud van de opdracht 


Scope: 


Over de juridische aspecten m.b.t. de wolf (Canis lupus) blijft discussie aanwezig. De wens is om 


één document te verkrijgen waarin alle vraagstukken (zie hieronder) worden geduid.  


 


De doel van de offerteaanvraag is om duidelijkheid te geven over de juridische status van de wolf 


in Nederland alsmede duidelijkheid te geven over welke ontheffing-/vergunningsprocedures ge-


volgd dienen te worden bij de praktische invulling in de Nederlandse situatie. Daarbij dienen de ge-


volgen van die juridische status in breder perspectief te worden geduid. M.a.w. wat zijn de gevol-


gen daarvan voor onze beleidsvorming en de handelingsmogelijkheden.   


 


Resultaten:  


Een advies(-rapport) (A) én een separate praktische handleiding (mogelijk te dienen als toekomstig 


achtergronddocument/bijlage voor een nieuw wolvenplan; B). U wordt verzocht deze apart te offre-


ren. 


A. Een beschrijving van het natuurbeschermingsrecht dat in Nederland van toepas-


sing is op de wolf. D.w.z. de juridische status van de wolf in de context van de Europese 
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en Nederlandse wet- en regelgeving. Inclusief interpretatie/aanbevelingen van de bijbeho-


rende wettelijke voorwaarden. Het gaat hierbij over de algemene, wettelijke voorwaarden 


die situatie specifiek dienen te worden toegepast cq. afgewogen. 


B. Een handleiding voor een aantal specifieke situaties waarin aangegeven staat hoe in 


juridisch opzicht te handelen in praktische situaties (stappenplan). Welke stappen, vergun-


ningen, ontheffingen zijn nodig om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. Dit blijft al-


gemeen in het besef dat er altijd sprake is van maatwerk en specifieke omstandigheden, 


kennis en praktische zaken als draagvlak, uitvoerbaarheid e.d.. Dat blijkt pas in de toepas-


baarheid van de praktijk. 


C. Hetzelfde m.b.t. onderdeel A voor de Goudjakhals (apart te offreren, om dit apart te kun-


nen besluiten). 


 


Welke vragen dient het adviesrapport te beantwoorden: 


Sub A: 


1. Analyse wettelijk/Europeesrechtelijk, idem m.b.t. nationaal Nederlands, kader en 


relevante ontwikkelingen en de meeste recente jurisprudentie daarin meegenomen; Waar-


uit blijkt wat wel of niet is toegestaan bij het omgaan met wolven d.w.z. de handelingen 


die hiermee samenhangen. Daarbij dient ook in juridisch opzicht een uitspraak te worden 


gedaan op welke basis een ‘Gunstige staat van instandhouding’ kan worden bepaald. 


2. Onderdeel is tevens een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de verschillende Europese 


landen, waarbij in ieder geval Duitsland, België, Frankrijk in ogenschouw dienen te worden 


genomen. Indien relevante informatie beschikbaar is dan kunnen ook andere landen wor-


den meegenomen zoals Denemarken, Zweden en Centraal-Europese landen (waaronder 


Polen).  Daarbij dient bij de keuze onderbouwd te worden of deze situaties vergelijk-


baar/toepasbaar zouden zijn op Nederland. Duidelijk dient te zijn op basis waarvan eventu-


ele verschillen in toepassing van Europese wetgeving mogelijk zouden zijn. 


3. Analyse juridische mogelijkheden m.b.t. de ruimtelijke aspecten. Er dient duidelijkheid 


gegeven te worden over de (juridische) vraag of de provincies (of andere overheden) be-


voegd zijn om gebieden aan te wijzen waar de wolf op voorhand welkom is respectievelijk 


niet welkom is. U dient hierbij duidelijk te maken onder welke voorwaarden dit kan en wat 


de juridische consequenties zijn. Bijvoorbeeld om corridors, (zones waarin vooral zwer-


vende wolven zich verplaatsen), gebieden als wolf vrije zones of juist als toegestane wol-


venzones of -verblijfplaats e.d. aan te wijzen. Dat dit vervolgens zou kunnen leiden tot het 


wel of niet toepassen van financiële regelingen is geen deel van de vraag. 


4. Analyse m.b.t. het beheer van wolven. Specifiek wat zijn de wettelijke mogelijkheden 


m.b.t. onder andere het nemen van wolfwerende maatregelen (van verjagen tot we-


ren/voorkomen) en indien mogelijk; onder welke voorwaarden? Idem m.b.t. het bewust en 


gericht doden van (afschot) wolven.    


De analyse in het advies dient tevens antwoord te geven op de volgende specifieke vragen:  


5. Voor welke handelingen een ontheffing/vergunning mogelijk is en zo ja onder welke voor-


waarden of indien niet mogelijk op basis van welke gronden dit het geval is/zou zijn. Dit 


dient aan de hand van de opgesomde hypothetische situaties onder B. nader worden uitge-


werkt. 


 


Het idee is dat dit onderdeel kan volstaan met een samenvattend en concluderend overzicht geba-


seerd op bestaande publicaties (actuele literatuurstudie). Uiteraard te voorzien van referenties, ju-


risprudentie e.d.. 


 


Sub B: 


In de praktijk van het omgaan met wolven kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin ac-


tief handelen wenselijk of zelfs geboden is, maar waarbij de betreffende handeling voorafgaand 


daaraan juridisch getoetst moet zijn (zie onder A).   
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In dit onderdeel willen wij helderheid over:  


• Welke juridische mogelijkheden hebben provincies om in probleemsituaties, een ontheffing op 


grond van de Wet natuurbescherming te verlenen die is gericht op het verjagen, vangen en 


verplaatsen of doden van de wolf en welke juridische onderbouwing is hierbij nodig gelet op de 


in de Wet natuurbescherming genoemde eisen?  


• Welke vergunningen of ontheffingen zijn, anders dan een ontheffing o.g.v. de Wet natuurbe-


scherming, nodig voor de hieronder genoemde handelingen m.b.t. een wolf? 


 


De wens is om hiervoor een protocol of handleiding/stappenplan/draaiboek/stroomschema te heb-


ben waardoor men voorafgaand -dan wel op het moment dat het zich voordoet- adequaat in actie 


kan komen en tot de juiste toestemmingen kan komen om de beoogde handelingen wel/niet moge-


lijk te maken. Duidelijk moet zijn welke ontheffing/vergunning op basis van welke wetten/regelge-


vingen en bijbehorende voorwaarden benodigd is en wie deze kan of dient aan te vragen en waar 


deze dient te worden aangevraagd. 


Aldus ontstaat een overzicht waarin aangegeven wordt in welke situaties, welke instantie bij welk 


orgaan vergunning/ontheffing moet aanvragen. 


 


De situaties die wij u vragen uit te werken en waarin wij hierbij minimaal willen voorzien zijn: 


1. Het aantreffen van een gewonde wolf en dientengevolge handelingen die gericht zijn op 


vervoer, (veterinaire) behandeling, opvang en het weer loslaten van het dier. 


2. Het aantreffen van een dode wolf, incl. het vervoeren, opslag en sectie van het dier.. 


3. Het verjagen van een wolf. Zoals in (situaties in) het Interprovinciale wolvenplan genoemd. 


4. Het vangen van een wolf. 


5. Het vervoeren van een dode/levende wolf. 


6. Het verdoven van een wolf. etc. zie 1. 


7. Het zenderen van een wolf. 


8. Het loslaten/uitzetten van een wolf. 


9. Het doden van een wolf m.b.v. een geweer of anderszins. 


10. Het omgaan (w.o. verzamelen, vervoeren, bemonsteren) met ‘wolf haren’ en ‘wolf drollen’. 


11. Het monitoren van een ‘risico-wolf’. 


12. Alle voorgaande handelingen als het gaat om hybride wolven. 


 


De wens is om per (groep van) situatie(s) te komen tot een soort van stroomschema waarin is 


aangegeven, wanneer, hoe en waar, bij wie (bevoegd gezag e/o instantie) te handelen om in juri-


disch opzicht zuiver te kunnen opereren in de genoemde situaties. 


 


Mocht u zelf nog andere situaties willen voorstellen, houden wij ons aanbevolen voor suggesties ter 


zake. 


 


Sub C: 


Goudjakhals  


Ter voorbereiding op het vaker voorkomen van de Goudjakhals in Nederland willen wij apart geof-


freerd, eenzelfde soort van uitwerking (zoals onder A benoemd) voor deze diersoort hebben. Be-


kend is dat deze soort een andere onderscheidende juridische status heeft. Specifiek geldt hier de 


vraag welke noodzakelijke stappen/besluiten nodig zijn om op vergelijkbare wijze als bij de wolf tot 


schadeafhandeling over te kunnen gaan. 


 


 


Werkzaamheden:  


BIJ12 gaat er vanuit dat u beschikt over de benodigde kennis en reeds publicaties hierover heeft 


gedaan. In eerste instantie denken wij dan ook aan een kortlopende opdracht, gebaseerd op 
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literatuurstudie, verwerking van de laatste jurisprudentie en inzichten. M.a.w. het wiel hoeft hier-


over niet uitgevonden te worden, veel is bekend, maar dit is wel aan verandering en nieuwe erva-


ring onderhevig. Het resultaat mag daarmee een update zijn van bestaande kennis en/of publica-


ties. 


 


Tegelijkertijd met deze adviesvraag loopt een zgn. Fact Finding Studie Wolf en wordt ook nadere 


invulling gegeven aan het “handelingsprotocol/escalatieladder”. Het ligt voor de hand over deze se-


parate sporen tussen tijds afstemming te hebben. U kunt hiervoor een tweetal eventuele overleg-


momenten opnemen. 


 


Overige voorwaarden: 


1. De opdracht dient vóór 1 augustus 2021 te zijn afgerond. 


2. U dient het eindresultaat in PDF én Word vorm op te leveren. 


3. De analyse dient over een deugdelijke samenvatting te beschikken die ook voor niet juris-


ten begrijpelijk leesbaar is (op taalniveau C1). 


4. Wij voorzien voor deze opdracht minimaal een vijftal overlegmomenten tussen opdrachtge-


ver en opdrachtnemer. te weten: bij de start, eenmaal tussentijds, een maal over de con-


cept versie en een tweetal eindpresentaties voor enerzijds de IPO werkgroep en anderzijds 


het Landelijk Overleg Wolf. 


 


Tijdsplanning: 


De beoogde overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 19 maart 2021, voor bepaalde 


tijd, en zal van rechtswege eindigen op 30 juli 2021. Het resultaat dient uiterlijk 30 juli 2021 in be-


zit te zijn van BIJ12. Een concept resultaat dient uiterlijk 25 juni 2021 in bezit te zijn van BIJ12. 


Deze zal in de maand juli éénmaal worden besproken met de IPO wolvenwerkgroep en éénmaal 


worden besproken in het Landelijk Overleg Wolf. Na deze besprekingen is er nog de mogelijk om 


op verzoek van de opdrachtgever aanpassingen aan te brengen. 


 


Indienen offerte: 


Uw offerte dient uiterlijk 12 maart 2021 12:00 uur, volledig en rechtsgeldig ondertekend digitaal 


ingediend te worden via: inkoop@bij12.nl.  


 
Plafondbedrag  


Het budgetplafond voor deze opdracht is maximaal € 24.793,38 excl. btw (€ 30.000 incl. btw). 


Hogere inschrijvingen zijn ongeldig en worden uitgesloten van de opdracht. 


 


Knock-out eisen 


Inschrijver dient zich aan de volgende knock-out eisen te conformeren: 


• U gaat onverkort akkoord met de bij deze offerteaanvraag bijgevoegde algemene inkoop-


voorwaarden BIJ12 2018, met uitsluiting van uw voorwaarden. 


• Het budgetplafond voor deze opdracht is maximaal € 24.793,38 excl. btw. 


 


Indien uw offerte niet aan bovenstaande knock-out eisen voldoet of u bijvoorbeeld een voorbehoud 


hierop maakt, wordt uw offerte niet in behandeling genomen en als ongeldig terzijde gelegd. 


 


Gunning van de opdracht of afwijzing van de offerte 


Uw offerte zal worden beoordeeld op de volgende onderdelen: 


• Conformiteit aan de gestelde eisen 


• Prijs – kwaliteit verhouding 


• Opgegeven tijdspad / duur voor het verrichten van de werkzaamheden 


• Wijze van invulling van de gevraagde dienstverlening 
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Wanneer uw offerte niet voldoet aan het gevraagde in deze offerteaanvraag dan zal uw offerte af-


gewezen worden. U ontvangt daarover dan bericht. Als uw offerte voldoet krijgt u de opdracht ge-


gund. U krijgt dan een opdrachtbrief toegestuurd. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat 


u een schriftelijke bevestiging van BIJ12 heeft ontvangen in de vorm van een door BIJ12 opge-


stelde en opdrachtbrief. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechts-


kracht tenzij zij schriftelijk zijn bevestigd door BIJ12. 


 


BIJ12 heeft geen verplichting tot gunning en behoudt zich het recht voor de aanbesteding tijdelijk / 


permanent of gedeeltelijk / in totaliteit te stoppen. Dit kan zich onder meer voordoen indien wij ge-


breken in uw offerteaanvraag hebben geconstateerd, de kwaliteit van uw aanbieding ondermaats is 


of omdat een andere ondernemer bezwaar heeft gemaakt tegen de enkelvoudig onderhandse offer-


teaanvraag voor deze opdracht. U kan zich in een dergelijke situatie niet beroepen op een vergoe-


ding van gemaakte kosten of een andere compensatie aangaande tijd of personele inzet. 


 


Wij zien uw offerte met belangstelling tegemoet.  


 


 


Met vriendelijke groet, 


BIJ12 


 


 


Zhen Ma 


Inkoper 


 


Deze brief is digitaal vastgesteld, daardoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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AIV BIJ12 2018 voor leveringen en diensten 
 
Deel A. Algemeen deel 
 
De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten. 
 


 
Artikel 1 Begripsbepalingen 


De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis 


gebruikt: 


a. opdrachtgever: de Vereniging het Interprovinciaal Overleg, onderdeel BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de 


gezamenlijke provincies, Leidseveer 2 Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-


handel onder nummer 27261712 ten deze vertegenwoordigd door mevrouw ir. J.D.C van der Endt MPA, di-


recteur van BIJ12, hierna te noemen: "BIJ12" 


b. opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechts-


verkrijgende(n), die met de opdrachtgever een overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of 


diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn werknemers en door 


hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden; 


c. partij(en): de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer; 


d. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis 


waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de opdrachtgever en de opdrachtgever 


een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer; 


e. dag: kalenderdag; 


f. schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de 


wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie; 


g. prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen resul-


taat: 


h. zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water: 


i. resultaten: alle resultaten van een overeenkomst waaronder begrepen doch niet uitsluitend alle adviezen, 


ontwerpen, rapporten, rapportages, protocollen, modellen e.d. die een opdrachtnemer in het kader van een 


overeenkomst voor en in opdracht van de opdrachtgever worden opgesteld, samengesteld of vervaardigd.  


 
 


Artikel 2 Overeenkomst 


1. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk 


schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze be-


trekking hebben. 


2. Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere 


partij schriftelijk heeft aanvaard. 


3. Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de ove-


rige bepalingen onverkort en volledig van kracht. 


4. In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepa-


lingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mo-


gelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen. 


5. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene 


inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst. 


6. Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoor-


schriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst. 
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Artikel 3 Meerwerk en minderwerk 


1. Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de opdrachtgever of door wijziging van 


wettelijke voorschriften, de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrich-


ten, aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk. 


2. Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de op-


drachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. 


3. Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoon-


baar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk. 


4. Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk 


mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uit-


voering van de overeenkomst. 


5. De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht 


daartoe van de opdrachtgever. 


6. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de opdrachtgever vergoed. 


7. De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of minderwerk. 
 


 
Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 


1. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een derde. 


2. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, 


tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever. 


3. De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de 


overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de 


opdrachtgever. 


4. De opdrachtgever onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan 


geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht. 


5. De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die 


aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt 


daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepas-


sing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na. 


6. De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdracht-


nemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en voor 


zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 


7. De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van de op-


drachtgever. 


8. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, 


behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd. 


 
 


Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking 


1. Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en 


(persoons)gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst. 


2. Partijen maken de informatie en (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan derden openbaar, 


tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op grond van een wettelijke verplich-


ting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 


3. De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en de 


resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de opdrachtgever niet als referentie, tenzij de 


opdrachtgever hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige 


toepassing. 
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4. In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtne-


mer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per geval. 


5. Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en deze geldt onvermin-


derd enig ander aan de opdrachtgever toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadever-


goeding en nakoming. 


6. De opdrachtgever kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren. 


 


 
Artikel 6 Toetsing 


1. De opdrachtgever heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen. 


2. De opdrachtgever kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een redelijke ter-


mijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren. 


 


 
Artikel 7 Niet-tijdige nakoming 
1. De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de op-


drachtgever, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de  te treffen maatregelen en de 


verwachte duur van de vertraging vermeldt. 


2. De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft 


daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat opdracht-


gever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de 


opdrachtgever op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet. 


 


 
Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming 


1. Een tekortkoming in de nakoming tengevolge van de volgende omstandigheden is in ieder geval toerekenbaar 


aan de tekortschietende partij: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van 


zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer 


ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en 


moeten anticiperen. 


2. De opdrachtgever heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of ver-


vanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt 


en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen: 


a. nakoming is blijvend onmogelijk; 


b. de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde  termijn voor nakoming is ongebruikt verlopen; 


c. er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden. 
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Artikel 9 Aansprakelijkheid 


1. Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 


van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere 


partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per 


contractsperiode beperkt is tot een bedrag van: 


– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–: € 


150.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 100.000,–: € 300.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurte-
nissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 150.000,–: € 500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurte-
nissen; 


– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 500.000,–: € 1.500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeur-
tenissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–: € 3.000.000,– per ge-
beurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen. 


2. Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als 


één gebeurtenis. 


3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen: 


a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en letselschade; 


b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij; 


c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde 
lid. 


In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, wat be-
tekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze algemene voorwaarden wordt be-


perkt maar door de regeling daarvan in de wet. 


4. Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordi-


gers, bestuurders, werknemers en andere voor de opdrachtgever werkzame personen. 


5. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor 


de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene 


voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer 


de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen 


rekening en risico over en vrijwaart de opdrachtgever terzake, met inachtneming van de 


leden 1, 2 en 3 van dit artikel. 


6. Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de opdrachtgever 


heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde 


lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer. 


7. In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzeke-


ringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fic-


tieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, 


waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de opdrachtgever en 


voor eigen rekening en risico over. 


8. De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd 


zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de 


overeenkomst en bijbehorende documenten.
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Artikel 10 Ontbinding 


1. Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige 


rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien 


de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en 


voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstel-


len binnen de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming.  


2. Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, 


heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder inge-


brekestelling buiten rechte te ontbinden, indien: 


a. de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op 


een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd; 


b. de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren 


om de overeenkomst uit te voeren; 


c. de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) 


heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert; 


d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoor-


beeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden; 


e. personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever, een al dan niet 


betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelin-


gen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoe-


ring, zonder dat de opdrachtgever daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst 


in kennis is gesteld; 


f. feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtne-


mer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen 


van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met 


deze opdrachtnemer aan te gaan. 


3. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terstond te informeren over het optreden 


of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het 


tweede lid. 


4. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op 


enige schadevergoeding. 


5. In geval van ontbinding heeft de opdrachtgever het recht om de reeds door de op-


drachtnemer geleverde en door de opdrachtgever betaalde prestatie te blijven gebrui-


ken. 


6. De opdrachtgever kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is 


ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen volt-


ooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen te-


genprestatie. 


7. Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze 


voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden vol-


tooid. 
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Artikel 11 Prijzen en tarieven 


1. Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle belastingen, 


maar exclusief btw en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van 


training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van 


de verpakking. 


2. De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3. 


 


 


Artikel 12 Betaling 


1. Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur 


aan de opdrachtgever dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd. 


2. In een factuur is in ieder geval opgenomen: 


a. opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop een en ander 


is verricht, of 


b. een korte omschrijving van de verrichte prestatie. 


3. De opdrachtgever voldoet binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende fac-


tuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de 


factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie. 


4. In geval van te late betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. 


5. In geval van vooruitbetaling door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daar-


toe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)beta-


ling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtin-


gen waarop de vooruitbetaling ziet. 


6. De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een 


erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de opdrachtgever vooruit te betalen of vooruitbetaalde 


bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door de opdrachtgever. 


7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdracht-


nemer de factuur zoals overeengekomen. 


8. Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 


9. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de op-


drachtgever, uit welken hoofde dan ook verschuldigd. 


10. De opdrachtgever heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een 


dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 


artikel 8, eerste lid. 


11. Overschrijding van een betalingstermijn door de opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond 


van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van de prestatie, geeft 


de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 


12. De opdrachtgever kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, 


eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De opdracht-


nemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en 


informatie die deze verlangt. 


13. De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het veri-


fiëren van de facturen is vereist. 


14. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit. 


15. De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de op-


drachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig 


is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. 
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Artikel 13 Zaken van de opdrachtgever 


1. In het geval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschap-


pen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van 


de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de opdrachtgever. Aan de terbeschikkingstelling kunnen 


voorwaarden worden verbonden. 


2. De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken 


welke behoren aan hemzelf of aan derden. 


3. De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de opdrachtgever. 


4. De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de 


opdrachtgever onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten 


aan de opdrachtgever. 


5. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren 


of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen. 


 


Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsdiscriminatie 


1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving 


op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is. 


2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werk-


zaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 


3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeids-


voorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 


4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 2 genoemde 


arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorko-


men van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het ver-


richten van de werkzaamheden. 


5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waar-


mee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en bedingt tevens dat deze 


partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt 


contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 


6. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levens-


overtuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, han-


dicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen alleen functierelevante eisen betreffende 


de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan haar personeel en/of onderaannemers 


kunnen worden gesteld en door de opdrachtgever worden meegewogen. 


 
Artikel 15 Overdracht van rechten en/of verplichtingen 


1. Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voor-


afgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een 


derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede lid, van het 


Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 


2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht. 
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 


1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 


toepassing. 


2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg. 


3. Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voor-


gelegd aan de aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
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Deel B. Leveringen 
 
De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A. 
 


 
Artikel 17 Specifieke garanties voor leveringen 


1. Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke 


de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mag verwachten. 


2. Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of jurispru-


dentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtne-


mer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt. 


3. De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen 


de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoor-


deelkundig gebruik. 


4. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde 


zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen 


herstellen. 


 


 
Artikel 18 Aflevering van een zaak 


1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en ge-


schiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer. 


2. De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden 


met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse 


taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de opdrachtgever of zendt deze, zo mo-


gelijk, op voorhand aan de opdrachtgever. 


3. De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af 


en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 


 
 


Artikel 19 Risico- en eigendomsovergang 


De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de opdrachtgever zodra de zaak is ge-


monteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de opdrachtgever bevindt en na ac-


ceptatie van de levering. 


 


 


Artikel 20 Toepasselijk recht 


De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelin-


gen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uit-


gesloten, is uitgesloten. 
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Deel C. Diensten 
 
De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A. 


 
 
Artikel 21 Verplichtingen van de opdrachtnemer 


1. De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit 


die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer. 


2. De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van 


de overeenkomst. 


3. Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede 


lid bedoelde personen. 


4. De aan vervanging als bedoeld in het derde lid verbonden meerkosten zijn voor rekening van 


de opdrachtnemer. 


5. De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten. 


 


 
Artikel 22 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 


1. A) Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of 


kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in 


beginsel te allen tijde bij de opdrachtgever.  


B) Dit uitgangspunt geldt niet:  


- inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwik-


kelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur,  


- op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en 


knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de opdrachtgever geleverde resultaat. 


2. De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten 


aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij 


voorbaat en om niet over aan de opdrachtgever, welke overdracht door de opdrachtgever reeds 


nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op 


enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever 


reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de op-


drachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eer-


ste verzoek van de opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verle-


nen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 


3. De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de op-


drachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoon-


lijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De op-


drachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, 


afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende 


persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toe-


laat. 


4. De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid 


een eigendomsrecht ten behoeve van de opdrachtgever rust enkel voor zichzelf of ten behoeve 


van derden gebruiken zolang de belangen van de opdrachtgever hierdoor niet worden ge-


schaad. 


5. Indien de intellectuele eigendomsrechten niet berusten bij de opdrachtgever zoals gesteld in 


lid 1, verleent opdrachtnemer de opdrachtgever door het sluiten van de overeenkomst een 
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eeuwigdurend gebruiksrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rech-


ten. 


6. De opdrachtgever geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige 


Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindpro-


duct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet bedoelde 


bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst. 


7. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intel-


lectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrek-


king tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de 


opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de 


overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van 


deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico 


over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die 


kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kos-


ten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 


 








Wolvenwerkgroep 19 januari 2021 


3.1 Fact finding study 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk:  


Wat is het beleid in andere landen? Welke overwegingen hanteren andere lidstaten? Welke 


ervaringen zijn er met verjagingsmethoden en de effectiviteit daarvan?  


Bij paragraaf 2.4 recreatie, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Wat wordt daar bedoelt met 


volksgezondheid? Bijvoorbeeld een wolf valt mens aan, of ook verspreiding van zoönose? 


Volksgezondheid moet afgebakend worden. 


Secundaire vragen: attitudes/draagvlak wolf is al onderzocht door Ministerie van LNV, dus dubbel? 


Vergelijken met onderzoek Motivaction in opdracht van Ministerie van LNV. Bij veel overlap hoeft 


nog een onderzoek naar draagvlak niet. Vragen 2, 3 en 4 hoeven er niet in. 


Vraag 1 is redelijk sturend en exclusief zoals ‘ie nu is geformuleerd. Aangeven waar wolven vandaan 


komen. Wat betekent Nederland voor de wolvenpopulatie in Europa? 


1.5 Wat is de ecologische draagkracht voor de wolf? Wanneer hebben we de 


instandhoudingsdoelen/het instandhoudingsdoel van deze soort in Nederland bereikt? 


 


Conclusie 


Vragen 2, 3 en 4 zullen niet worden meegenomen. Linda en Anne zullen nog kijken naar de 


verwoording. 


Er komt een meervoudige aanbesteding voor de fact finding study. BIJ12 heeft hierin de trekkende 


rol.  


3.2 Analyse juridisch kader 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk:  


Worden de juiste vragen gesteld, geven die vragen de antwoorden die gezocht worden? Waar voor 


gegaan wordt is een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Europese landen (Duitsland, Frankrijk, 


België). Ministerie van LNV geeft aan dat de goudjakhals nog niet meegenomen hoeft te worden 


hierin. Het Ministerie van LNV is nog niet beleidsverantwoordelijk voor de goudjakhals. De provincies 


willen wel graag meer duidelijkheid over de goudjakhals. In de provincie Gelderland zijn nu al twee 


aanvallen van goudjakhals geweest en de provincie wil deze schade gaan vergoeden. Indien er vragen 


zijn, kunnen deze aan Tom van het Ministerie van LNV worden doorgegeven. 


Conclusie 


De goudjakhals zal niet worden meegenomen in de uitvraag van het juridische kader. Wel zal er een 


rechtsvergelijking onderzoek uitgevoerd gaan worden. De juridische status van de goudjakhals zal 


namelijk wel een discussie/vragen oproepen. 


Er zal een enkelvoudige aanbesteding komen richting Arie Trouwborst. Vanuit de Gelderse 


gebiedscommissie is er geen wantrouwen richting Arie. Dit zal ook nog in het Landelijk Overleg Wolf 


besproken gaan worden. 


3.3 Uitwerking draaiboek handelingsperspectief 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk: 


Informatie publieksvoorziening, hoe urgent en belangrijk is dat? Er wordt aangegeven dat dit punt 


minder urgent is dan de andere punten. 







Er wordt voorgesteld om het scenario van een aangereden wolf als eerste uit te werken, omdat dit 


bij wijze van spreken morgen kan gebeuren.  


Conclusie 


Volgende bijeenkomst van de wolvenwerkgroep zal er een dusdanige notitie liggen, zodat dit stuk 


ook in het Landelijk Overleg Wolf meegenomen kan worden. 


3.6 Voortzetting tegemoetkomingsregeling 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk: 


Dit stuk kan richting het Landelijk Overleg Wolf. Er wordt iets meer nuance aangebracht.  


4. Ingekomen stukken 


4.a Brief LTO 
Waarnemingen moeten worden opgenomen in het NDFF. Indien er meldingen zijn die nog niet in het 


NDFF staan, moet dit worden hersteld. Op iedere melding die in het NDFF komt te staan, moet een 


validatie hebben plaatsgevonden. Die validatie heeft nog niet plaatsgevonden, daarom staan de 


meldingen nog niet in het NDFF. In juni zal dit plaatsvinden. 


Europa denkt dat er in Nederland nog geen wolven zijn, hoe krijgen we deze data bij Europa? 


Conclusie 


Een overzicht met wat er in Nederland al gedaan wordt met betrekking tot de wolf en wat we niet 


kunnen doen moet worden opgesteld.  


Dit zal ook worden geagendeerd in het Landelijk Overleg Wolf. 


4.b Notitie kennisinstituut Preventie Wolvenschade 
Vragen die het stuk van Gijsbert oproepen zijn: 


Wat ontbreekt aan de huidige kennisinstituten en wat gaat dit toevoegen? Hoe kunnen bestaande 


kennisinstituten geholpen worden om beter te worden? 


Conclusie 


Dit stuk zal ook geagendeerd worden in het Landelijk Overleg Wolf. Daar zal worden gekeken hoe de 


verschillende partijen hier op reageren. Daarna zal er indien nodig vanuit de provincies nog een 


reactie komen. 


4.c Startnotitie RDA 
In het onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van LNV komen alle vragen uit deze 


startnotitie aan de orde. 


4.d Master thesis UU 
Gedrag sluit niet aan bij de achtergrond van de student. Er zal hem geadviseerd worden om hier 


terughoudend in te zijn. BIJ12 zal deze student niet gaan begeleiden in zijn master thesis. 


5. Landelijk Overleg Wolf 


5.a Vooruitblik LOW 
Tijdens het volgende overleg van het Landelijk Overleg Wolf zullen de volgende notities worden 


besproken: fact finding study, analyse juridisch kader, voortzetting tegemoetkoming, brief LTO, 


startnotitie RDA, notitie kennisinstituut preventie wolvenschade. 







5.b Verhouding WiN t.o.v. LOW 
Dit zal besproken worden in het WiN overleg van aanstaande donderdag. Hier zal vanuit de IPO 


wolvenwerkgroep niet op gereageerd worden. 


6. Nieuws uit provinciale wolvencie’s 
Gelderland 


De sfeer in de Gelderse gebiedscommissie is goed. Het is fijn dat het preventieplan nu klaar is. 


Noord-Brabant 


De Gedeputeerde Staten hebben een adviescommissie nu formeel ingesteld. Het eerste advies was 


op 12 januari. Besproken werd wat de taken van de commissie en manier van samenwerking zouden 


gaan worden. 


 








MAIL G. Six Praktijknetwerk 
 
 
Van: Gijsbert Six <gijsbert@gcsix.nl>  
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:07 
Aan: Gijsbert Six <gijsbert@gcsix.nl> 
Onderwerp: Praktijknetwerk preventie wolvenschade 
 
Allen, 
 
Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal schapen- 
en geitenhouders, die wolfwerende maatregelen hebben genomen,  is bereid om op afspraak andere 
schapen- en geitenhouders te ontvangen om hun ervaringen te delen en te laten zien hoe de 
maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd. 
 
Tot nu toe zijn er 5 deelnemers: 2 in Drenthe, 2 op de Veluwe en 1 in de Achterhoek. Het is de 
bedoeling dat dit aantal wordt uitgebreid zodat een volledige dekking van alle risicogebieden in 
Nederland wordt verkregen. Met name in het zuiden van het land en in Overijssel zoeken wij nog 
deelnemers. Graag kom ik in contact met schapen- en geitenhouders, die bereid zijn om af en toe 
een belangstellende andere houder te ontvangen. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van het Platform KSG. Hier staat ook een overzicht van de 
subsidieregelingen in de verschillende provincies. 
https://www.platform-ksg.nl/index.php/wolven 
 
Met vriendelijke groet, 
Gijsbert Six 
 
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders dossierhouder wolven 
06-24255303 
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Agenda  IPO Wolven Werkgroep  

 

IPO Wolven werkgroep 
Datum: 16 maart 2021 
Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Plaats: digitaal: achter de PC via MS Teams 

 

Agenda IPO Wolven werkgroep 
 
1. Welkom en opening 
 
deel 1: overleg met externen: 
2. Master thesis UU – ‘Samenleven wolf en mens in Nederland‘  
Doel: ter kennisneming en bespreking, zie eerder voorstel vorige bijeenkomst. 
Toelichting:  zal zijn onderzoeksvoorstel kort toelichten (wordt nagezonden) 
 
3. Ingekomen stuk: LIFE wolf aanvraag  (notitie van: Zoogdiervereniging)  
Doel: bespreking van het voorstel en nagaan of provincies hieraan willen bijdragen. 
Toelichting: Ellen van Norren geeft korte toelichting 
 

 
deel 2 voortzetting vergadering: 
4. Vaststelling agenda en mededelingen 
-  Terugmeldingen: BAC VP notities handelingsperpectief en actualisatie door Jeroen 
 
5. Voorstel uitwerking handelingsprotocol 
Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in het LOW bepalen. 
 
Toelichting: de uitwerking hiervan ligt eveneens in handen van de nieuwe communicatie 
medewerker. De basis van dit stuk is ook nog door  opgezet en zal worden opgepakt door de 
nieuwe communicatiemedewerker. Daarnaast de vraag of dit al rijp genoeg is voor agendering in 
LOW, of dat het bewuste keuze is om het juist nog ‘groen’ aan LOW voor te leggen. En het LOW  mee 
te nemen in de beoogde werkwijze. 
 
6. Aanpak communicatie activiteiten wolf 
Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in het LOW bepalen. 
Toelichting: nog voor zijn vertrek heeft  een versie van het ‘communicatieplan’ 
achter gelaten. Dit ligt nu voor ter bespreking. Voorzien is in opvolging van deze functie. Het voorstel 
is om ook de nieuwe communicatiemedewerker in de gelegenheid te stellen zich dit op te pakken en 
het ‘haar eigen te laten maken’.  

 

 

Van  

  

Aan Deelnemers IPO wolven werkgroep 

  

Datum 9 maart 2021 

  

59a

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



                        

 

 
 

 

LIFE Wolf NL 

Samenwerking voor EU financiering van preventieve 

maatregelen voor wolf 2022 t/m 2027 
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Geachte leden van de IPO Wolven Werkgroep,  
 
Samenvatting 
De Zoogdiervereniging heeft het initiatief genomen om € 4-5 miljoen subsidie bij de Europese 
Commissie aan te vragen (middels het LIFE-programma) voor het realiseren van preventieve 
maatregelen om schade door roofdieren te voorkomen en om voorlichting over wolf in Nederland te 
kunnen geven. Voor de provincies en LNV kan dit een nieuwe bron van financiering vormen voor de 
nog te nemen preventieve maatregelen.  
Vorig jaar is een voor-aanvraag gedaan, die zodanig positief is ontvangen, dat een iets concretere 
aanvraag zeer waarschijnlijk zal worden gehonoreerd. De Zoogdiervereniging wil dit jaar opnieuw 
een, verbeterde, voor-aanvraag indienen.  
De vooraanvraag betreft een voorstel op hoofdlijnen. De vooraanvraag wordt in juli 2021 
aangevraagd voor de periode oktober 2022 - 2027. Daarmee sluit de periode naadloos aan op het 
later dit jaar te updaten IPO Wolvenplan.  
 
Deze Europese financiering kan worden ingezet voor het meefinancieren van preventie- en 
communicatiemaatregelen die worden genomen in het kader van het geüpdate IPO Wolvenplan. 
Wanneer de provincies en het ministerie van LNV zorgen voor de gevraagde deeluitvoering door 
BIJ12, borging door deelname in de stuurgroep en de benodigde cofinanciering, kan de 
Zoogdiervereniging de aanvraag indienen. Deze notitie beschrijft welke werkzaamheden vallen onder 
de LIFE aanvraag, en welke vragen er zijn voor de provincies en LNV om deze subsidie succesvol 
binnen te kunnen halen voor Nederland.  
 
Aanleiding LIFE Wolf NL-aanvraag 
Op dit moment hebben diverse provincies subsidieregelingen openstaan voor preventieve 
maatregelen waarop grotere of kleinere schaal gebruik van wordt gemaakt door veehouders. 
Mogelijk gaan meer veehouders gebruik maken van de regelingen op het moment dat ze zij worden 
voorgelicht, wanneer zij voorbeeldprojecten bij hen in de buurt hebben of wanneer zij zien dat 
andere boeren gaan meedoen. Ook gaat het aantal boeren dat maatregelen neemt mogelijk 
toenemen wanneer zij alleen nog schade vergoed krijgen onder de voorwaarde dat preventieve 
maatregelen zijn getroffen, wat mogelijk geregeld gaat worden in de herziening van het wolvenplan.  
 
Deze mogelijke ontwikkelingen leiden ertoe dat er meer voorlichting en meer geld nodig is voor het 
voorzien in de preventieve maatregelen. LIFE Wolf NL is een project waarin vele partijen 
samenwerken om veel meer preventieve maatregelen op een veel grote schaal geregeld te krijgen. 
Dit is belangrijk om een meer neutrale houding onder agrariërs te krijgen ten opzichte van de wolf en 
is belangrijk voor de bescherming van de wolf. 
 
Het LIFE Wolf NL-project 
Het project bestaat onder andere uit training van boeren, testen van apparatuur, het bepalen van 
best practices in specifieke landschappen en implementatie van preventieve maatregelen. Hieronder 
vallen ‘living livestock-labs’, met daarin pilots voor kuddebewakingshonden, noodbeschermingskits 
voor veehouders, educatieve herderstrainingen en publieke betrokkenheid. Verder wordt een 
landelijk netwerk van vrijwilligers opgezet om preventieve maatregelen te implementeren en het 
samenleven met de wolf te bevorderen. Zie voor een nadere beschrijving de vooraanvraag van 2020 
(in de bijlage). Het project beoogt een brede samenwerking met een groot aantal organisaties. 
Beoogde partners voor de uitvoering zijn, naast de Zoogdiervereniging: ARK Natuurontwikkeling, 



                        

 

 
 

European Wilderness Society, BIJ12, Wolf Fencing Nederland, LTO, VSGN, PKSG, Canine Efficiency, 
Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit en Helicon. 
  
Aanvraag LIFE Wolf NL 
Juli 2020 is een vooraanvraag gedaan voor LIFE Wolf NL, waarbij bijna de benodigde punten werden 
behaald om de financiering te verkrijgen. De belangrijkste evaluatiepunten waren: De grens waarop 
dit voorstel leidt tot honorering van de financiering wordt bijna behaald, concretiseer de co-
financiering, concretiseer wat er wordt geleverd voor de genoemde bedragen en meld bij de 
Europese Commissie de huidige situatie van wolf (dat de wolf zich heeft gevestigd in Nederland). De 
oude aanvraag wordt aangepast zodat deze in juli 2021 opnieuw kan worden ingediend. 
 
Vragen ter besluitvorming voor de provincies en LNV 

1. Willen BIJ12, de (wolven) provincies en het Ministerie van LNV een vrijblijvende 
principeverklaring geven om het voorstel te ondersteunen en te zorgen voor cofinanciering?   

 
De definitieve begroting is nog niet bekend en zal in de periode tot juli 2021 bepaald moeten worden 
in overleg met de partners, provincies en LNV. Een voorlopige begroting is in de volgende paragraaf 
opgenomen. De verwachting is dat het project binnen een range van 4,5 tot 5 miljoen euro zal 
blijven. De vrijblijvende principeverklaring is voldoende voor de vooraanvraag in juli 2021. Wanneer 
in het najaar van 2021 de financiering door de EC wordt toegezegd, zal een volledige aanvraag 
moeten worden geschreven. Dit kan op onderdelen binnen een bandbreedte nog gevolgen hebben 
voor de financiering.  
 

2. Welke provincies/LNV/BIJ12 zouden zitting willen nemen in de stuurgroep?  
Een LIFE project kent ook een stuurgroep. De rol van de stuurgroep is het controleren en bijsturen 
van het project. Wij kunnen ons voorstellen dat van het Ministerie van LNV, BIJ12 en één of twee 
provincies een medewerker in de stuurgroep zitting neemt, naast verschillende leden vanuit 
maatschappelijke organisaties. 
 
Voorwaarden van LIFE Wolf NL 
1) LIFE financiert 75% van de loonkosten voor aanvragen die gaan over prioritaire 
habitatrichtlijnsoorten. Het totaal aan te vragen bedrag gaat waarschijnlijk zo’n 4,5 tot 5 mln euro 
bedragen.  

 Van Nederlandse overheden benodigde cofinanciering: 25% van 4,5 tot 5 mln: 1,125-1,25 mln 
euro 

2) LIFE vergoedt niet de externe tarieven. Om een te grote aanvulling tot externe tarieven te 
voorkomen wordt zoveel mogelijk ingezet op het aannemen van medewerkers op projectbasis, maar 
er is afstemming nodig met huidige medewerkers om LIFE Wolf aan te laten sluiten op huidige 
projecten. Daarvoor is financiering nodig voor de aanvulling tot externe tarieven. Door mensen op 
projectbasis aan te nemen, zal een aanvulling tot die tarieven beperkt kunnen blijven.  

 Aanvulling tot extern tarief: 100.000-300.000 euro 
3) Verder is financiering nodig van de initiële kosten: 

 Vergoeding voor offertekosten: 40.000 – 50.000 euro 
4) LIFE maakt het mogelijk vrijwilligersuren op te voeren als cofinanciering. Dit biedt mogelijkheden 
voor het verkleinen van de benodigde cofinanciering, dit wordt voor juli geconcretiseerd: 

 Cofinanciering uit kapitaliseren vrijwilligersuren: 0 – 80.000 euro 
 
De totaal benodigde financiering (cofinanciering, aanvulling extern tarief, vergoeding offertekosten en 
overige cofinanciering) komt uit op 1,2 tot 1,65 mln euro. Verdeeld over 5 jaar gaat het om een 



                        

 

 
 

bedrag van 250.000 tot 330.000 euro per jaar. Dit zijn concept bedragen, excl. BTW, prijspeil 2021. 
Wanneer 7 provincies en het ministerie van LNV bijdragen, gaat het om 30.000 tot 45.000 euro per 
overheidsorganisatie per jaar. Deze bedragen zouden kunnen oplopen als de aanvulling tot extern 
tarief ook geldt voor andere partners, of als het niet mogelijk blijkt medewerkers op projectbasis deze 
werkzaamheden uit te laten voeren. In een latere fase kan een gedetailleerdere begroting worden 
gegeven en preciezere bedragen worden vastgesteld. 
 
Conclusie 

LIFE Wolf NL betekent een unieke kans voor de betrokken overheden op extra financiering van 

preventieve maatregelen, begeleidende communicatie en een aantal voorbeeldprojecten. Gezien de 

voorgeschiedenis en het hoge aantal punten wat het project vorig jaar gekregen heeft, zijn we ervan 

overtuigd dat het project een grote kans van slagen heeft. Door mee te doen met het LIFE project kan 

het budget wat de provincies en LNV de komende jaren willen inzetten voor preventieve maatregelen 

extra veel gaan opleveren. We hopen dan ook op een brede betrokkenheid van provincies en LNV en 

uiteindelijk een grotere acceptatie van de wolf in Nederland. 

 

Bijlage: Vooraanvraag LIFE Wolf NL 2020 
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Bijlage 6.1  Wolvenwerkgroep 160321  

Communicatieplan Wolf 2020 - 2021   , v08, 02-02-2020 

Inhoudsopgave   

1. Inleiding 

2. Globale afbakening 

3. Welke taken voert BIJ12 nu uit? (najaar 2020) 

4. Wat gaat er bijkomen of veranderen? 

5. Uitgangspunten voor communicatie 

6. Communicatiemiddelen najaar 2020 

7. Communicatietaken en -middelen, vanaf 2021  

8. Begroting  

9. Planning 

 

1. Inleiding 

De reden voor dit communicatieplan ligt in een aantal recente ontwikkelingen. Wolven komen in steeds 

meer provincies voor en de aantallen nemen toe. De komst van de wolf roept sterke reacties op van zowel 

voor- als tegenstanders. De media (traditioneel en ‘social’) reageren vaak fors op incidenten of mogelijke 

gevaren. Voor bestuurders is dit bijzonder lastig, temeer omdat er een overlap zit met de stakeholders die 

een rol spelen in andere, zeer gevoelige dossiers, zoals de stikstofproblematiek, de uitbraak van vogelgriep 

en corona. Diverse organisaties – provincies en ngo’s – welke communiceren over de wolf, vragen om meer 

regie, duidelijke woordvoeringslijnen en handelingsprotocollen, zowel in het geval van communicatie 

algemeen als bij incidenten en calamiteiten, en kijken daarbij naar BIJ12.  

De beleidsverantwoordelijkheid ligt bij de provincies, maar de minister van LNV is eindverantwoordelijk dus 

ook hier is afstemming nodig. Verder is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin LNV 

opgeroepen wordt om een breed maatschappelijk debat te organiseren over de wolf. Dat heeft geleid tot 

het derde onderzoek naar draagvlak in Nederland (naar verwachting eind 2020 gereed). In dat kader 

ondersteunt de Provincie Gelderland de productie van de film ‘De komst van de wolf’.  

In 2020 is het Landelijk Overleg Wolven opgestart, een adviesorgaan waar diverse stakeholders  

(waaronder rijk, provincies en BIJ12) deel van uitmaken. 

Vanuit bestuurlijke kring (IPO) is het verzoek aan BIJ12 om meer aan publieksvoorlichting op dit dossier te 

gaan doen. Het Wolvenmeldpunt wordt vanaf april 2021 bij BIJ12 ondergebracht en daarmee krijgt BIJ12 op 

dit dossier sowieso een prominentere rol dan voorheen. Verder wordt onder regie van BIJ12/IPO het 

interprovinciaal Wolvenplan geëvalueerd (najaar 2020 en doorlopend in 2021), aanvullend onderzoek 

gedaan. Dit geheel moet leiden tot een geactualiseerde versie van het wolvenplan die naar verwachting 

begin 2022 gereed is. De komst van de goudjakhals, het kleine neefje van de wolf, zorgt daarbij voor 

nieuwe uitdagingen.  

Kortom, we hebben te maken met een complex dossier met veel spelers, uitgesproken meningen en 

uiteenlopende belangen. BIJ12 werkt voor de provincies en kan deze hierin op diverse manieren 

ondersteunen, al dan niet in samenwerking en afstemming met andere partijen. Dit communicatieplan 

heeft als doel iedereen hierover duidelijkheid te verschaffen: over doelen en middelen, over wat BIJ12 zelf 

kan en wil uitvoeren, wat we kunnen regisseren en wat niet tot onze taken behoort. 

Inzichten zoals verwoord in het IPO-wolvenplan 2019, het Communicatieframework Wolf en in diverse 

studies en vergaderstukken heb ik in dit communicatieplan verwerkt, aangevuld met mijn eigen ideeën en 
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die van mijn naaste communicatiecollega’s van BIJ12 en onze MT-leden. Verder heb ik uitgebreide 

gesprekken gevoerd met medewerkers van enkele externe organisaties (onder andere LNV, IPO, Provincie 

Gelderland, Natuurmonumenten, SBB, ZV, Stichting Ark). Hartelijk dank voor ieders input! 

 

2. Globale afbakening 

BIJ12 werkt als uitvoeringsorganisatie voor de twaalf provincies. We ondersteunen provincies bij de 

uitvoering van hun gemeenschappelijke taken, met name op het gebied van vitaal platteland. BIJ12 neemt 

dus geen positie in, maar communiceert neutraal en objectief. Dat betekent niet per se dat BIJ12 passief en 

afstandelijk is. BIJ12 kan in sommige gevallen ook een coördinerende rol op zich nemen, berichten van 

andere partijen doorzetten (bijvoorbeeld over subsidies voor preventiemaatregelen) en samenwerken met 

externe stakeholders, mits we maar per middel of boodschap heel duidelijk maken wat onze bijdrage is en 

wie hoofdverantwoordelijk is. We kunnen de provincies en andere partijen ook handreikingen leveren van 

hoe om te gaan met communicatie bij calamiteiten en crises, in de vorm van een toolkit, om zo tot meer 

uniformiteit te komen. Ook hierbij moet duidelijk zijn, dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering bij de 

afzonderlijke provincies ligt. 

 

3. Welke taken voert BIJ12 nu uit? (najaar 2020)  

Preventie (advies, onderzoek). 

Schade-afhandeling (beoordeling, taxatie, prijsbepaling). 

Monitoring (ZV): rapportages, delen van richtlijnen, faunaschadepreventiekit, nieuwsberichten, etc.: zie 

verder bij middelen. 

Communicatie: Woordvoering over schadegevallen en cijfers, nieuwsberichten 

Aadvisering provincies en faunabeheereenheden over faunaschade. 

 

4. Wat gaat er bijkomen of veranderen? 
 

4.1 Wolvenmeldpunt bij BIJ12 ondergebracht (april 2021), met helpdesk en daarbij 

publiekscommunicatie en regie op crisiscommunicatie 

=> Vaststellen naamgeving: Wolvenmeldpunt. -> via IPO Wolvenwerkgroep, evt. LOW. 

Ook andere termen rouleren: wolvenloket en wolvenhelpdesk. Als we een bredere functie krijgen 

dan alleen die van meldpunt, is het de vraag of de term meldpunt wel duidelijk genoeg is. Je zou 

ervoor kunnen kiezen om 1 overkoepelende naam te gebruiken (Loket wolf?), met daaronder het 

wolvenmeldpunt, wolvenhelpdesk, ... 

 

a. inrichting, vooruitlopend op transitie  

Website BIJ12 voorbereiden op Wolvenmeldpunt. Opzet inhoud en navigatie, woordvoering: zie bij 

middelen. Check bestaande teksten over monitoring, preventie, schade. Toevoegen teksten over nieuwe 

taken (in afstemming met onder andere WiN). 

b. transitie wolvenmeldpunt naar BIJ12  

Communicatie naar opdrachtgevers en gebruikers: nieuwe faciliteiten, helpdesk, etc.: zie bij middelen. 

c. doorlopend 

Helpdesk (nu nog ZV): ondersteunen in de communicatie, zie bij hoofdstuk 6. 

d. website wolvenmeldpunt 
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Er moet nog besloten worden of het wolvenmeldpunt onderdeel is van website BIJ12 onder faunazaken of 

ergens anders zal komen staan. 

 

4.2 Landelijk Overleg Wolf (LOW) olv  

Breed maatschappelijk overleg waarvan het eerste overleg eind 2020 heeft plaatsgevonden .  

a. Communicatie over samenstelling, taken, bevoegdheden, adviezen of andere output (secretariaat bij 

BIJ12: ). Zie verder bij communicatiemiddelen en bij Wetten, regels, kaders, afspraken. 

b. Deelname aan het overleg. 

 

4.3 Actuele info, voor publiekscommunicatie 

Algemene publiekscommunicatie: Het doel is zo goed en duidelijk en objectief mogelijk te communiceren 

over het onderwerp wolf in de brede zin van het woord, met aandacht voor biologische, ecologische, 

juridische en sociale aspecten. Goede afbakening hierin met de ZV: a. duidelijkheid over de afzender / b. in 

tijd: communicatie n.a.v. monitoring eerst door BIJ12, dan door andere partijen.  

Dit type communicatie heeft een algemeen karakter, is regulier, kan worden voorbereid, met medewerking 

van deskundigen uit het wolvennetwerk en komt onder meer uit de informatiebehoefte vanuit het brede 

publiek dat binnenkomt bij BIJ12. Ruim een derde van de Nederlanders wil meer informatie over de wolven 

met name hoe wolven reageren op mensen en wat je moet doen als je een wolf tegenkomt. Er is relatief 

veel interesse naar de (toekomstige) gevolgen van het samenleven met de wolf (Motivaction rapport LNV). 

Er komen de komende maanden nieuwe/actuele gegevens boven tafel via het IPO-Wolvenoverleg. Deze 

stapsgewijs verwerken in de middelen: 

- Fact finding study: over leefgewoonten wolf, mogelijke corridors, omgang met mens, etc. 

- Motivaction studie 2 over kennis, houding en gedrag t.a.v. de wolf uitgesplitst naar diverse 

groepen 

- Studie wettelijke kaders: Om voor alle provincies de juridische kaders helder te hebben waarbij 

duidelijk is welke beleidsvrijheid/speelruimte er mogelijk nog is op onderwerpen wordt deze studie 

uitgevoerd.  

- Mogelijk herziening van regeling voor uitkeringen aan boeren, vanaf jan 2022. Hierover ruim van 

te voren besluiten en vervolgens communiceren. 

4.4 Evaluatie en actualisering van het IPO Wolvenplan 

Herschrijven van het plan. Mogelijk omkering: ipv een nieuw beleidsstuk met in de bijlagen protocollen een 

praktische manual met in de bijlagen de verwijzingen naar beleid en uitkomsten van studies. Opzet en 

uitwerking zal vanuit BIJ12 worden voorgelegd en besproken in het IPO-wolvenoverleg.  

4.5 Handelingsperspectieven 

Als onderdeel van het nieuwe IPO Wolvenplan in januari 2021 beginnen we met het opstellen van 

handelingsperspectieven of -protocollen, gebaseerd op het oude Wolvenplan, diverse stukken van 

provincies en LNV, en documenten uit onze buurlanden (belangrijk: aanpassen aan de Nederlandse 

situatie). 

 

5. Uitgangspunten voor communicatie 

5.1 Streven naar neutrale berichtgeving 

BIJ12 verstrekt, namens de provincies en in nauwe afstemming met diverse stakeholders, waardenvrij, 

neutraal en feitelijke informatie. Het gaat om publiekscommunicatie die met name gericht is op algemene 

informatie over de wolf zelf. Hierbij besteden we specifiek aandacht aan de ‘omgang van mens met wolf’  

gericht op het bevorderen van passend menselijk gedrag vanuit een realistisch beeld. Angst is vaak 

irrationeel en kan verlammend werken. Dus inzetten op feitelijke informatie en handelingsperspectief. 

5.1.2.e

5.1.2.e
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 Inzetten op het verhogen van het controle gevoel om zorgen en eventuele angst weg te nemen en 

tegelijkertijd laten realiseren dat de wolf een wild (roof)dier is. 

 Wegnemen van foute aannames over het gedrag van wolven als deze dichtbij mensen leeft. 

 Duidelijkheid geven over de provinciale verantwoordelijkheid voor het wolvenbeleid. 

 

5.2 Hoe neutraal kun je of wil je  zijn? 

 Kennis, houding en gedrag. Je kunt kiezen om alleen te informeren (‘ouderwets’ voorlichten, 

vertellen, uitleggen) 

 Een stapje verder is proberen te beïnvloeden of zelfs te overtuigen. In ieder geval lijkt het mij 

verstandig oog te hebben voor ‘service verlening’ (aan boeren, recreanten, provincies, TBO’s, etc.) 

en te streven naar de-escalatie. Uiteraard hebben we hierbij geen eigen mening, maar kunnen wel 

duidelijker dan voorheen aangeven wat de kaders zijn (Eur. en Nl. wetgeving, overige kaders en 

regels, provinciale rol plus speelruimte). 

 Verantwoording afleggen als overheidsorganisatie aan provincies/IPO. Check welke gegevens zij 

nodig hebben voor provinciale of landelijke vragen.  

 

5.3 Inzet op de-escalatie 

Duidelijkheid verschaffen, onrust voorkomen, inspelen op gevoel en opinie, het corrigeren van onjuiste 

informatie. Dit betreft een actievere rol dan alleen feitelijke informatie verschaffen. Alleen heel ‘clean’ en 

feitelijke informatie zenden lijkt  te sober. Dat vooronderstelt een soort neutrale positie, met voldoende 

vertrouwen en gaat uit van een soort maakbaarheidsdenken. Want in dit dossier is er sprake van polarisatie 

tussen voor- en tegenstanders (tussen natuurliefhebbers en boeren die schade ondervinden), van onderling 

wantrouwen, van een overheid die weinig gezag heeft, zelfs van bedreigingen. Als er veel stakeholders zijn, 

grote complexiteit en diversiteit, onderlinge afhankelijkheden, partijen met eigen kanalen (en dan ook nog 

eens de social media), dan zou de rol van ‘communicatie’ meer moeten bewegen in de richting van het 

‘managen’ van deze multi-stakeholder soep met belangentegenstellingen en ‘weerstand’. 

Dan verandert dus de interactie: van passief (monitoring, analyse) -> zenden, informeren -> vragen 

beantwoorden -> interactie, discussie stimuleren. Dat wil niet zeggen dat BIJ12 dit allemaal zelf moet doen, 

maar we kunnen hierin wel de regie nemen en e.e.a. faciliteren.  

Een methode kan zijn het systematisch verwijzen naar feitelijke informatie op onze website, zonder je 

inhoudelijk verder in de discussie te mengen. Eventueel berichten van andere afzenders doorplaatsen, 

waarbij de afzender duidelijk in beeld blijft. Mogelijk moeten hiervoor nieuwe contacten worden gelegd. 

Zie bij middelen: je kunt hiervoor een ‘toolkit’ maken met diverse handleidingen.  

 

5.4 Samen één boodschap, verschillende zenders.  

Gezien de polarisatie van standpunten is het goed, dat er verschillende zenders worden ingezet, zodat zo 

mogelijk alle stakeholders berichten ontvangen verzonden door een voor hen als betrouwbaar 

gekwalificeerde afzender/intermediair. Het lijkt me goed als we er naar streven, dat stakeholders de 

berichtgeving zo veel mogelijk van te voren afstemmen, met de mogelijkheid het aan te vullen met 

informatie specifiek voor hun eigen achterban, met verwijzing naar Q&A’s, fact sheets, etc.. Persoonlijke 

contacten zijn hierin belangrijk. De voorlichters-app kan hierin ook een belangrijke rol spelen. Dat kan veel 

tijd vergen en in dat geval wil BIJ12 praktisch handelen en zelf vanuit eigen positie en verantwoordelijkheid 

communiceren. 

=> Op alle publicaties (intern, zo mogelijk ook extern) verwijzen naar de fact sheets, de Q&A’s, etc. (zie ook 

opsomming bij Perscontacten). 

 

5.5 Regievoering bij BIJ12. Algemene informatie centraal en protocollen (woordvoering, taakverdeling, 

achtervang) voor specifieke gebeurtenissen. Zie middelen.  
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5.6 Speciale aandacht voor taal, eenduidige terminologie, framing en beeldvorming 

1. Uniforme terminologie, richtlijnen opstellen en hanteren in onze documenten en op onze website. 

Voorbeeld: op de wbsite spreken we over tegemoetkoming, maar elders worden soms ook andere 

termen gebruikt (subsidie, vergoeding)  

2. Aangeven waarom de wolf er is (jur. kaders, rol en beleidsvrijheid van provincies). Dilemma’s 

schetsen. 

3. Niet teveel negatief taalgebruik (schade, escalatie, conflict, conflictbeheersing -> co-

existentie/samenleven, etc.). In berichtgeving altijd proberen de balans te zoeken. 

4. Heldere categorieën zoals ‘bovenmatige schade’ door de wolf. 

5. In perspectief plaatsen: hoeveel schade richt een wolf aan? (vergeleken met loslopende honden, 

vergeleken met ganzen en zwijnen) 

https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-vergoedden-in-2019-voor-25-miljoen-aan-faunaschade/ 

6. Transparantie (onderscheid tussen directe schade, indirect (euthanisering), nog indirecter 

(zoekgeraakte beesten) / onderscheid tussen wolf, wolfhond, wolfshond, diverse generaties, 

hybridisatie / onderscheid tussen doden van jong kalf vs. groot volwassen dier (schotse hooglander) 

/ etc.) 

7. Neutraliteit wbt doelgroepen: agrariërs serieus nemen wbt zorgen en schade, wolvenliefhebbers 

serieus nemen. (gaat met name over de communicatie over het dieet en de tafelmanieren van 

wolven)  

8. Agrariërs serieus nemen en ontzorgen bij ontstane schade. Aandacht hebben voor bejegening en 

dienstverlening. Bijvoorbeeld hen meteen in contact brengen met vrijwilligers die voor hekken en 

roosters willen zorgen. Breder geformuleerd: handelingsperspectief bieden. 

9. Wel of niet wolven namen geven. In NL niet gebruikelijk, in andere landen soms wel. Wat te doen 

met grensoverschrijdende wolven? 

10. Maak afweging wie de juiste boodschapper is. Soms kunnen anderen met meer invloed, macht en 

vertrouwen beter als zender optreden.  

11. Interactie staat centraal bij het nieuwe overheidscommuniceren (zie ook Factor C); luisteren en het 

gesprek aangaan.  

12. Zorg voor visuele ondersteuning (foto, film, infographics, banners, etc.) en storytelling (verhaal, 

emotie, beleving), zeker van belang op social media. 

 

5.7 Netwerk onderhouden en uitbreiden 

Meebewegen met ontwikkelingen, kennis delen, boodschappen afstemmen. Met zowel 

wolven’liefhebbers’, bestuurders als partijen die schade ondervinden. Aandacht voor de context. 

 

5.8 Toolkit voor crisiscommunicatie 

Handvatten die door provinciale woordvoerders gebruikt en naar believen aangepast kunnen worden. Doel 

is mede om enige uniformiteit in de aanpak te bewerkstelligen. 

 

6. Communicatiemiddelen najaar 2020 
Hieronder volgt een overzicht van wat BIJ12 nu (najaar 2020) al doet aan communicatie, met in punt 7. mijn 

voorstel om het verder uit te breiden. 

 

1. Verzorgen tussenrapportages wolf. Grafisch, tekstueel, maar ook het hele proces daarnaartoe: 

overleggen over de juiste inhoud, afstemming tussen TBO’s en provincies en woordvoering pers. 

4x per jaar 

2. Jaarrapportage wolf. 

1x per jaar 

https://www.bij12.nl/nieuws/provincies-vergoedden-in-2019-voor-25-miljoen-aan-faunaschade/
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3. Monitoring van berichtgeving in media mbv Coosto plus het delen van de berichtgeving. 

doorlopend 

4. Extra: doorlopend inzicht. Tussenrapportages zijn nuttig, omdat die ook zorgen voor duiding van 

de gepubliceerde gegevens. Vaak zijn ze op het moment van publicatie al enigszins verouderd. 

Schademeldingen, dna-uitslagen en monitoringsgegevens delen we via onze website. 

Daarnaast zou je in real time online de database kunnen ontsluiten mbt tools (zie de Stentor: 

Localfocus) onze data nog wat inzichtelijker te maken. NB: dit is niet altijd wenselijk. We moeten 

nagaan of dit niet in strijd is met gemaakte afspraken met onze stakeholders. 

5. Woordvoering over schade namens BIJ12. Deelname aan overleggen met provinciewoordvoerders. 

6. Website BIJ12, wolf, zoals het nu is. Meelezen met  bij aanpassing van de website. 

a. https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/ 

b. Richtlijn Taxatie en prijzen bij wolvenschade in de schaapshouderij (WUR) 

c. Filmpje taxatie en brochure taxatie  

d. Overzicht van onderzoeken 

e. Rapportages, monitoringskaart 

f. Video Hoe werkt DNA afname bij schapen 

g. Protocollen en richtlijnen 

h. Veel gestelde vragen (inclusief Flyer voor Eigenaren van landbouwhuisdieren over Wat te 

doen bij wolvenschade) 

i. Nieuwsitems 

7. Faunaschadepreventiekit Wolf 

a. https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-

wolven/ 

b. brochure Bescherming van vee tegen wolven 

8. Communicatieframework Wolf: Coördinatie, verder uitwerken. Zie hieronder, o.a. bij 

Publiekscommunicatie. 

9. Afname van foto’s wolf. 15.000,- t/m 2021 (strippenkaart) 

 

7. Communicatietaken en -middelen, vanaf 2021 
Een belangrijke ontwikkeling is het onderbrengen van het Wolvenmeldpunt bij BIJ12. Zie voor andere 

ontwikkelingen hoofdstuk 4. 

 

7.1 Wolvenmeldpunt bij BIJ12 

- Inrichting. Middelen hierbij: Woordvoering door BIJ12 opzetten. Wie, wanneer bereikbaar, via welke 

kanalen (telefoon, e-mail, twitter?, formulier op website?), hoe snel kan met antwoord verwachten, 24/7?, 

etc. Afstemmen met stakeholders, opzetten protocollen. Helderheid over bemensing, taken en afbakening. 

 

- Transitie. Middelen hierbij: persbericht, nieuwsbrief waarop men zich kan abonneren, social media. 

Regelmatige updates vanaf januari 2021. 

 

- Doorlopend, vanaf begin april 2021. Middelen hierbij: actualisering van Q&A’s, info-sheets, protocollen, 

afstemming met stakeholders.  

Netwerk van communicatieprofs van alle stakeholders onderhouden, maandelijkse afstemming (of 

vaststellen welke regelmaat voor iedereen het beste werkt): delen van de berichtgeving, delen 

woordvoering, delen ingekomen vragen en evt. bijstellen van vragen en antwoorden en protocollen.  

Inventariseren van binnengekomen vragen per telefoon en per e-mail, kortsluiten met andere stakeholders 

+ regelmatig verwerken in updates van q&a vragenlijsten 

Wat zijn de belangrijkste issues? 

5.1.2.e

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/module-wolven/
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Waar liggen de gevoeligheden?  

Wat maakt onze opdrachtgevers blij? 

Intern: duidelijke afspraken over de taakverdeling. 

- Persvragen over feitelijke zaken, bijvoorbeeld of er een melding is binnengekomen, wat de uitslag is van 

DNA-onderzoek, of er een vergoeding wordt uitgekeerd, etc. worden afgehandeld door het Team 

Communicatie van BIJ12. 

- Vragen komen binnen per telefoon en e-mail via de Helpdesk BIJ12. Deze speelt ze door naar de 

consulenten faunazaken van BIJ12. 

- Wie geeft er duiding? Zie hieroboven. Dat kan inhouden: verwijzen naar de fact sheets (dus niet het 

overnemen van woordvoering) of verwijzen naar andere partijen zoals de ZV. 

 

=> Iha: zo mogelijk gebruik maken van bestaande middelen (2 wolvenfilms Prov. Gelderland?), WiN, 

ZV, etc. 

=> Bestaande BIJ12 kanalen, of (ook) extra kanalen creëren en gebruiken, speciaal voor de wolf? 

(twitter, Facebook, LinkedIN?) 

 

 

7.2 Landelijk Overleg Wolven 

Dit is op 25 november 2020 van start gegaan. Middelen en taken hierbij voor communicatie: persbericht, 

infographic over alle overheden, partijen, gremia en hun rollen. Deelname vanuti BIJ12 aan landelijk 

overleg vanuit FZ en communicatie. 

 

7.3 Publiekscommunicatie  

1 - Feitelijke informatie verstrekken: info sheets per onderwerp 

en ook proactief in te zetten tijdens escalerende incidenten of crisiscommunicatie. 

 per item een downloadbare info-sheet, A4, te printen en te drukken, en indien passend een 

infographic + regelmatig actualiseren + regelmatige afstemming met stakeholders (via 

persvoorlichtersnetwerk wolvenmeldpunt) - op basis van de Fact finding study, de kennis van WiN, 

ZV, TBO’s etc., volgens de opgestelde communicatierichtlijnen. 

 infosheets kennen een vaste vormgeving en zijn zelf in Word te creëren en te corrigeren 

 geplaatst op de website van BIJ12, maar door iedereen vrijelijk te gebruiken (zonder aanpassing, 

met verwijzing naar de hele serie) 

 deelbare links per item, met de mogelijkheid om de pagina als pdf te downloaden 

 datum + versienr., bijhouden van aangebrachte wijzigingen 

 met soort disclaimer: de meest actuele kennis, zie de website voor mogelijk nieuwere versies, geen 

rechten aan ontlenen, ec. 

 op website aangeven als er weer een nieuwe versie is verschenen (evt. geautomatiseerd vanuit de 

database). Check: bij AERIUS (RIVM) werken ze ook met een soort factsheets waarin bovenaan een 

melding verschijnt als je een recentere versie beschikbaar is. 

 

De wolf zelf 

 natuurlijk vs. afwijkend gedrag, schuw of niet 

 dieet, beschikbare prooien en surplus 

 wat is een wolf? wolfhond en wolfshond, hybridisatie - status per soort. 

 hoe te herkennen 

Wolf in de omgeving, interactie met de mens 

 habitat, hoeveel plek is er in NL, waar, populatie-ontwikkeling 
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 afkomst, in centraal Eur. illegaal uitgezet? 

 verspreiding, hotspots, corridors? 

 aanvallen op mensen, op honden? Omgang: hoe te handelen bij normale wolven, bij wolven met 

problematisch gedrag? (zie verderop: Handelingsprotocollen) 

 wolf en mens: conflict, acceptatie, co-existentie, beleving, beeldvorming, gevoelens, 

achtergronden, vooroordelen,  

 effecten op het ecosysteem, wildbeheer, afschot 

 gevolgen voor recreatie, verkeersveiligheid en volksgezondheid 

Wetten, regels, kaders, afspraken 

 Habitat-richtlijn en andere NL. en Eur. wetten en regels: inhoud en betekenis. Ontwikkelingen 

hierin. 

 Welke overheden spelen een rol, en welke is dat? Nadruk op provinciale rol. En andere 

organisaties? 

 Beleid in omliggende landen 

Monitoring, onderzoek, beheer 

 Invloed op het faunabeheer (oa wbt prooidieren). 

 Monitoring, schadepreventie, tegemoetkomingen bij schade. 

 Genetische methodieken & uitwisseling van data met andere landen 

 

2 - Handelingsprotocollen opstellen, per gevaarsniveau (deels calamiteiten/crisis - deels alg. 

voorlichting): (mede op basis van het handelingsprotocol Overijssels Landschap) (scenario’s, duiding, 

handelingsperspectieven) 

1. beesten doodgebeten en hongerige wolf zwerft rond 

2. voor meldingen bij ongelukken: wild beest doodgebeten / landbouwhuisdier dood / of gebeten, 

maar nog niet dood -> wat te doen? 

3. voor dreigende situatie: wilde wolf in omgeving 

4. wolf aangereden en dood / wolf aangereden en nog niet dood 

5. voor niet dreigende situaties: recreatie in de natuur waar u een wolf kunt ontmoeten (wandelen, 

fietsen, picknicken, kamperen, ..) - wat te doen, wat niet te doen, hond aanlijnen, kinderen, .. 

Regievoering in de communicatie, opstellen en managen van de woordvoeringslijnen. Opstellen van een 

handleiding, met stroomschema (gebeurtenissen, escalatieladder, namen en rugnummers, elkaar 

vervangen). Actie: afstemmen met de provincies, afstemmen met helpdesk en intern BIJ12, en met externe 

woordvoerders. NB: dat betekent niet dat BIJ12 dit allemaal opstelt, maar wel dat we hiervoor de aanzet 

doen: een format maken, deels ingevuld (met verwijzingen naar BIJ12, de ZV, WENR, etc.) en deels door 

iedere provincie zelf aan te vullen. Iedere provincie is eigenaar van haar eigen protocol. Dit leggen we voor 

aan het IPO Wolvenoverleg. 

We stellen een openbaar protocol op waarin we aangegeven hoe we met situiatie omgaan en wie ervoor 

(in grote lijnen) aan de lat staat. Voor intern gebruik zijn hier ok gegevens aan gekoppeld en indien nodig 

een specificering per organisatie hoe het dan intern is geregeld. 

 

3  - Actieve communicatie met breder netwerk 

Voor algemene publieksvoorlichting kan worden aangehaakt op informatiekanalen die al beschikbaar zijn 

van stakeholders/intermediairs zoals bijvoorbeeld de website van Wolven in Nederland, TBO’s als 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de ZV, etc. 
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Netwerk uitbreiden 

NB Dit betekent vaak niet het opzetten van overlegstructuren, maar eerder het actief informeren en dus 

het achterhalen van de juiste kanalen hiervoor.  

1. Professionals: TBO’s, hulpdiensten en politie, veiligheidsregio’s, LTO’s/agr. sector, 

recreatiesector, natuurbeheerders, bestuurders prov./gem. en koepels, natuurbeheerders, 

dierenbescherming, dierenambulance, dierenartsen, WBE’s/jagers, Stichting Wildaanrijdingen 

NL, VVV’s, NS en ANWB, etc.  

2. Bestuurders, ambtenaren (IPO, per provincie), VNG, LNV, statenleden, kamerleden. 

3. Bredere publiek: jong en oud, recreanten, natuurliefhebbers 

4. Bijbehorende kanalen uitzoeken van intermediairs en inregelen: aansluiten op hun social 

media, tijdschriften, nieuwsbrieven, e-mailadressen en tel.nrs. van communicatieafdelingen, 

etc. Systeem om actuele en feitelijke berichtgeving snel te delen (zenden) en hen verleiden 

onze berichtgeving te volgen 

5. Groepen voordefiniëren per soort bericht. 

4 - Monitoring en reactie op berichtgeving, werken aan de-escalatie 

Actief reageren op foutieve of onvolledige berichtgeving: door zelf een reactie te plaatsen vanuit BIJ12, 

door een mogelijk neutralere zender dat te vragen, en/of door heel clean te verwijzen naar onze actuele 

infosheets. 

We kunnen bijv. ook vanuit BIJ12 een toolkit/communicatietoolbox ontwikkelen, waarmee provincies, 

maar ook TBO’s (als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, recreatieterreinen), de ZV, WiN zelf weer aan 

de slag kunnen. In de toolkit: de-escalatierichtlijnen, verwijzingen naar feitelijke informatie, goedgekeurde 

terminologie en richtlijnen voor taalgebruik, etc.  

Dan komen ook andere middelen in beeld: gesprekken voeren (discussie, informatieuitwisseling - ruimte 

geven aan weerstand en emoties), partijen verbinden. (Denk aan corona:  en  - eerst 

tegenover elkaar, later begrip en zelfs samenwerking.) Ook hier goed nagaan: wie is voor welke partij de 

meest betrouwbare zender? (Het is niet de bedoeling dat BIJ12 dit uitvoert, maar wel op de achtergrond 

faciliteert.) 

5 - Preventieve maatregelen en financiële ondersteuning  

1. Financiële ondersteuning actiever promoten, onderzoeken waarom er nog zo weinig gebruik van 

wordt gemaakt (heeft misschien te maken met het feit dat dierenhouders daarmee de 

aanwezigheid van de wolf lijken te aanvaarden, plus groepsdruk van buren), onderzoeken hoe we 

hier toch beweging in kunnen krijgen. Persoonlijke contacten door partijen die men ervaart als 

neutraal zijn essentieel. Promotie wordt het actief doorplaatsen van berichten vanuit de provincies, 

maar geen eigen actie vanuit BIJ12. 

2. Uit IPO werkgroep Wolf: er is blijkbaar een proefopstelling met preventiemaatregelen (hekken, 

roosters, etc.). Dat schijnt goed te werken. Berichtgeving hierover kunnen we delen. 

6 - Incidenteel 

Naast voorafgaande zijn er incidentele activiteiten mogelijk die de provincies of derden goed kunnen 

helpen om algemene informatie over wolven met een breed publiek te delen. Informatie over nieuwe of 

bestaande films en tentoonstellingen kunnen we delen. Het maken zien we niet als een taak voor BIJ12. Bij 

de productie van speciale banners en infographics (te gebruiken bij presentaties) zien we wel een rol voor 

ons weggelegd. De ZV geeft regelmatig lezingen. Steeds helder maken wie de afzender is (pettendiscussie). 

Het kwam in het verleden weleens voor dat een van de consulenten van BIJ12 aanwezig was bij een 

informatie- of voorlichtingsbijeenkomst van bv schapenhouders om daar voorlichting te geven. FZ heeft 

een standaardpresentatie over de wolf die aangevuld kan worden met informatie die voor een bepaalde 

doelgroep interessant is. Team Communicatie van BIJ12 zorgt voor een check op de inhoud en vormgeving. 

5.1.2.e 5.1.2.e
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7 - Perscommunicatie 

Actieve communicatie over feiten over de wolf (zie infosheets) en actuele gebeurtenissen. 

Persberichten, social media, website BIJ12, in afstemming met div. stakeholders. 

Iedere organisatie heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar je kunt wel afstemmen, en daarbij 

standaard: 

- verwijzen naar de feitelijke informatie sheets over wolven op de BIJ12 website 

- verwijzen naar q&a op de BIJ12 website, plus naar de rapportages 

- afbakening woordvoering (ZV doet nu nog veel perscommunicatie) -> Steeds helder communiceren dat: a. 

wettelijke kaders / b. beleid is provinciaal / c. meldingen/monitoring/schade: BIJ12 / d. activiteiten WiN en 

belangen: ZV 

 

Nieuwswaarde  

.. kun je vaststellen a.d.h.v. de klassieke nieuwscriteria: CABABA 

- Conflict: strijd vormt een belangrijke bron van nieuws; vaak het onverwachte  

- Actualiteit: hoe verser het nieuws, hoe beter  

- Belang: hoe groter het belang voor de lezer/kijker/luisteraar, hoe beter  

- Afstand: nabijheid is belangrijk; dichtbij huis zorgt voor meer betrokkenheid  

- Bekendheid: mensen lezen graag over bekende mensen  

- Afwijking: gebeurtenissen die afwijken van het ‘normale’  

- Journalisten zijn gek op (makkelijke) cijfertjes; denk aan ‘eerste de beste’, jubilea, etc. Cijfers zijn wel 

gevaarlijk, omdat het naar objectiviteit neigt, meer ‘waarheidsgetrouw’  

- Naast de klassieke criteria heeft elk medium haar eigen afwegingen  

- Het belangrijkste nieuws moet eigenlijk het gesprek van de dag zijn (NOS)  

- Goed nieuws gaat over berichten waar de redactie minimaal 3 minuten over praat (NRC)  

- De interpretaties/afwegingen zorgen ervoor dat elk medium anders invult; verantwoorden belangrijk  

- Er zijn ook berichten die elk jaar terugkomen, nieuwswaarde is wat dat betreft vertekenend  

  - De doelgroep wil het dus wel weten; dit soort nieuws heet agendanieuws  

- Elke organisatie heeft jaarlijks terugkerend nieuws; sommige onderwerpen zijn zo belangrijk  

- Of iets nieuws is, is ook afhankelijk van het medium; het soort (nieuws)bericht is wisselend  

  - Denk hierbij ook aan de complexiteit van het nieuws; hoeveel ruimte voor uitleg, etc. 

 

8 - Crisiscommunicatie 

 Bieden van algemene informatie bij incidentele specifieke beleidsmatige/uitvoeringstechnische 

situaties. Bijv. een bijdrage leveren aan een (bewoners-)bijeenkomst in een wolvengebied waar zich 

een probleem voordoet. 

 Zie ook de diverse handelingsprotocollen. 

 Zie ook de woordvoeringslijnen. 

 Aandacht voor WOB-vragen. 

 

9 - Overleggen 

 Wolvenvoorlichters app. 

o + Kopgroep: BIJ12, SBB, NatMon., ZV, ....... 

 IPO Wolvenoverleg 

 Landelijk Overleg Wolf: vooroverleg en het landelijk overleg zelf. 

 Communicatieoverleg BIJ12 intern 

 Communicatieoverleg TBO’s 

 Interne afstemming BIJ12 (  / NINB / ICT ?) 

 WiN 2x/jaar informeel overleg 

========== 

5.1.2.e 5.1.2.e
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8 Begroting 
Een deel van de kosten zijn al gedekt: personele kosten van communicatie, FZ en ICT. Hetzelfde geldt voor 

een deel van de materiële kosten. Voor veel producten (opzetten van protocollen, persberichten, 

communicatietoolkit voor provincies, etc.) zijn er geen extra kosten te voorzien.  

Hieronder noem ik daarom alleen de extra kosten die we gaan maken. Deels betreft dat het ontwikkelen 

van de wolvenwebsite plus helpdesk bij BIJ12, deels de ontwikkeling en het bijhouden van 

communicatiemiddelen. Van sommige posten weet ik niet, of ze al zijn begroot. 

 

Ontsluiting database online en in 
real time - check of dit wenselijk 
is, plus bespreken met IV-team 
BIJ12 

Aanschaf passende tools, zoals 
Localfocus 

1440,- 

Inrichting/uitbreiding website 
BIJ12 wbt wolf 

Beschikbaar maken van info-
sheets vanuit een database 

PM 

 Inrichting van de Helpdesk BIJ12 
breed 

PM 

Landelijk Wolvenplatform Infosheet (globaal overzicht van 
wie doet wat als het gaat om de 
wolf in NL) 

500,- 

Productie van nieuwsbrieven Deel van de kosten van Foleon 
toerekenen 

: 1000,- per jaar 

Publiekscommunicatie Vormgeving infosheets 500,- 

Voorlichtingsfilm Wolf in NL 
(genoemd in IPO Wolvenplan p. 
38) 

Er zijn binnenkort al genoeg 
films. 

x 

Fotomateriaal (strippenkaart)  15000,- 

   

   

 

 

9 Planning 
Communicatieplan: gereed begin 2021 

Handelingsprotocollen (schade, incidenten, voor professionals van provincies, hulpdiensten, etc.): twee 

planningsoverleggen in februari 2021 (BIJ12, prov. Drenthe, prov. N.Brabant). Uitwerking van twee 

protocollen en vaststellen van alle items: eind april gereed, dan terugkoppeling vanuit IPO 

Wolvenwerkgroep. Mogelijk aanpassing van de opzet en uitwerking van de andere items: naar verwachting 

gereed oktober 2021. Dan de ambtelijke molen van het IPO door. Gereed bij oplevering van het nieuwe IPO 

Wolvenplan, januari 2022. 

Parallel aan bovenstaande opzetten van informatiebladen (feiten over gedrag, eetgewoonten, 

omgangsvormen, reisgedrag en meer, gericht op een breder publiek). 

Voor handelingsprotocollen en informatiebladen maken we gebruik van bestaande kennis in Nederland en 

onze buurlanden en sluiten aan bij de uitkomsten van het juridisch onderzoek en de factfinding study die 

beide de komende maanden hun beslag zullen krijgen. 

5.1.2.e



Bijlage 7.1  Wolvenwerkgroep 160321  

 

Monitoring probleemwolven 
Uitwerking aanpak, voorzet  26/2/2021 

 

Kader: 

In het Interprovinciaal Wolvenplan 2019 zijn een aantal situaties onderscheiden waarbij het 

wenselijk is een wolf met problematisch gedrag gericht te volgen door deze te zenderen. 

 

- Wolf benadert meermaals mensen: Zenderen en verjagen, publiek waarschuwen niet te 

voeren, indien geen resultaat wolf doden; 

- Wolf benadert meermaals mensen met honden: Afhankelijk van de locatie en periode 

wolf zo snel mogelijk zenderen en verjagen dan wel honden uit het gebied houden…; 

- Wolf verblijft langdurig in of nabij bebouwd gebied: Oorzaak opsporen en wegnemen, 

wolf zenderen en verjagen…; 

 

Het plan zegt verder: …vanuit het perspectief omgaan met een probleemsituatie is het niet steeds 

nodig om een wolf te vangen en te zenderen. Zenderen dient hier geen ander doel dan het dier te 

kunnen identificeren en/of snel te kunnen opsporen. Het heeft in deze context nadrukkelijk geen 

wetenschappelijke onderzoeksdoelen. 

 

Ontwikkelingen: 

WEnR heeft bij Gelderland een ontheffing gevraagd voor het doen van onderzoek aan o.a. de wolf.  

Het gaat dan niet primair om zenderen van wolven met problematisch gedrag. Deze ontheffing 

geldt dan bovendien voor andere deelnemende provincies. De ontheffing is verleend onder 

voorwaarde dat per geval tevens een plan wordt uitgewerkt en voorgelegd zoals deze ook wordt 

gebruikt voor een toestemming in het kader van de Wet dierproeven. 

 

Faunabeheereenheid Gelderland heeft een faunabeheerplan monitoringssoorten gemaakt die ook 

betrekking heeft op de wolf. Nog niet bedoeld voor beheer maar het kan al wel als basis dienen 

voor het zo nodig vangen van wolven met problematisch gedrag. FBE Gelderland en WEnR 

hebben afstemming gezocht. FBE Gelderland wil desgevraagd optreden als ontheffinghouder voor 

het verdoven en laten zenderen van problematische wolven door een dierenarts. Wie vervolgens 

monitort is dan nog niet geregeld, dat is geen werk voor de FBE of een dierenarts. We zijn wel 

doende om in contact te komen met ervaren dierenartsen. 

 

De discussie over  de Wet op dierproeven is nog niet klaar maar dat wordt ook nog uitgezocht in 

het kader van de juridische analyse wolf. 

 

Wat moet er geregeld worden: 

Het is nu niet geregeld wie de feitelijk monitoring van wolven met problematisch gedrag op zich 

kan nemen. Verdoven en zenderen zonder geborgd vervolgtraject kan niet. Bovendien moet er 

rekening mee worden gehouden dat het monitoren grensoverschrijdend moet kunnen 

plaatsvinden. WEnR zou dat aanbrengen van een zender en vervolgens volgen kunnen doen mits 

daartoe gevraagd en met een opdracht. Wellicht zijn ook andere onderzoekers in beeld zoals 

bijvoorbeeld  die ook over een onderzoeksontheffing van meerdere provincies 

beschikt. 
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Overigens is er nu nog geen oplossing voor aangereden wolven. Als deze niet dood is, is er helaas 

geen opvang mogelijk dus is het een kwestie van achterlaten in de natuur of ter plekke 

doodschieten. In voorkomende gevallen zal een dierenarts uitsluitsel moeten geven. Gelderland 

ziet nu geen meerwaarde in het eventueel zenderen van een dergelijk dier.  

 

Alternatief zou kunnen zijn dat een gewonde wolf wordt ondergebracht bij de Duitse 

wolvenopvang dan wel dat initiatief genomen wordt om in een dergelijke opvang in Nederland te 

gaan voorzien. 

 

“Opvang wolf” is onderdeel van de praktische uitwerking van het handelingsperpectief. en voortel 

daarover dient nog te worden opgesteld. In juridisch opzicht eveneens onderdeel van de juridische 

analyse. 

 

Bespreekpunten: 

1. Is het werken d.m.v. een ontheffing voor het volgen van een wolf met problematische gedrag 

door tussenkomst van de faunabeheereenheid een goede optie? 

2.Aan welke onderzoekers zou een dergelijke ontheffing dienen toe te komen?  

3.Vind u het in algemene zin zinvol om een gewonde wolf (gezond genoeg om weer los te laten) te 

zenderen of niet? 

4. Zijn er al gedachten over een oplossing voor de eventuele wolvenopvang (is wel punt in huidige 

wolvenplan). 
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Bijlage 8.1 Wolvenwerkgroep 160321  

Ingekomen stuk van  (FPG) 
Betreft: Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren. 
 

Namens de Federatie Particulier Grondbezit heeft Dhr. Bloemendaal zitting in zowel de Gelderse 

Wolven Commissie als in het Landelijk Overleg Wolf. Binnen de Gelderse wolvencommissie wordt 

nagedacht over hoe een eventuele subsidieregeling (voor preventieve maatregelen) voor overige 

dieren (NIET ZIJNDE SCHAPEN EN GEITEN) zouden kunnen opzetten. 

Dit is in de Gelderse commissie besproken, waarbij zij tot de conclusie kwamen dat het beter zou zijn 

om zoiets landelijk op te pakken om te voorkomen dat iedere provincie straks opnieuw het wiel 

probeert uit te vinden. En om te voorkomen dat er een lappendeken van afwijkende 

subsidiemogelijkheden ontstaat. Het idee is dat het Landelijk Overleg Wolf aan de hand van dit stuk 

een onderzoek kan laten doen naar een haalbare regeling voor de in het stuk beschreven overige 

dieren. 

Onderstaand volgt de ingebrachte notitie. Aan het einde van het stuk (de laatste pagina) staat ook 

een voorbeeld beschreven (gespreksverslag) van een bedrijf dat mini-pony's fokt (  

) en zodoende contact heeft gezocht met de Gelderse Wolvencommissie. Ze heeft daarbij 

aangegeven dat ze graag ziet dat de subsidieregeling voor preventieve maatregelen ook voor mini-

pony's en andere kwetsbare diersoorten gaat gelden. 

 

Voor ons landelijk overleg zijn de volgende vragen relevant: 

1. Vinden de provincies dat het wenselijk is om ook preventieve maatregelen voor meerdere 

diersoorten te gaan subsidiëren? 

2. Zo nee waarom niet, zo ja waarom wel en welke diersoorten zou dit moeten gaan betreffen? 

3. Wilt u dit landelijk oppakken of juist per provincie kunnen regelen? 

Ter toelichting: 

In de huidige situatie beperkt de tegemoetkomingsregeling voor schade zich tot bedrijfsmatig 

gehouden dieren en hobbymatig gehouden schapen en geiten. 

Tot op heden zijn er bewijsbaar wolf 2x kalf, 1 x schotshooglander (kalf) gevallen geweest. Daarnaast 

niet bewijsbaar wolf meldingen van 2x alpaca’s, 4 x kalf,1x schotse hooglander. Nog onbekend/in 

onderzoek: 1 x alpaca, 2x damhert. 

M.a.w. van de 268 totaal overall bekende meldingen is dat dus relatief weinig. 

Aanwezige provinciale subsidieregelingen voor inzet preventieve maatregelen beperken zich tot 

schapen en geiten. 
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Ingekomen notitie: 

Vergoeding preventiemaatregelen overige dieren. 

De schade die door wolven wordt aangericht, beperkt zich niet enkel tot schapen en geiten. Ook 

andere landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met natuurbeheersfunctie lopen risico 

(andere wilde dieren laten we hier buiten beschouwing). Bij de herintreding van de wolf moet ook 

rekening gehouden worden met de schade die aan deze dieren wordt aangericht. Hiervoor dient  

onderzocht te worden of het schadepreventieplan uitgebreid moet worden met een regeling voor 

overige landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met natuurbeheersfunctie.  

Integreren overige landbouwhuisdieren en hobbydieren. 

Voor de integratie van overige landbouwhuisdieren, hobbydieren en wilde grazers met 

natuurbeheerfunctie is het van belang dat er gekomen wordt tot een duidelijk definitie van deze 

begrippen. Voor de landbouwhuisdieren wordt door het ministerie van LNV reeds een duidelijke 

definitie gebezigd. 

Hierbij wordt van landbouwhuisdieren gesproken wanneer zij gehouden worden in verband met de 

productie van bijvoorbeeld melk, vlees, wol, veren of eieren of in verband met het berijden van 

dieren. Bijvoorbeeld paarden, rundvee, schapen, geiten, varkens, kippen, eenden, pelsdieren, 

konijnen, parelhoenders, paarden, struisvogels, waterbuffels, herten, lama’s en fazanten - mits ze 

voor productiedoeleinden worden gehouden. Denk aan een paardenmanege, een stoeterij, een 

veehouderij en dergelijke.  

Voor hobbydieren bestaat geen éénduidige definitie. Vaak zijn hobbydieren dieren van dezelfde 

soorten als landbouwhuisdieren maar is de doelstelling anders. Bij hobbydieren is de doelstelling niet 

productie of economisch gewin, maar is de doelstelling veelal recreatief of educatief of pure 

liefhebberij (advies 2003 i.o.v. raad voor dierenaangelegenheden).  De vraag is of het maken van 

onderscheid tussen hobbydieren en bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren gewenst is. Dit is 

aan de commissie. Als een onderscheid gewenst is dan is een goede definitie van hobbydieren 

noodzakelijk. Het is uiteraard mogelijk om voor een regeling een eigen definitie te bepalen/hanteren. 

In de praktijk zal een definitie die rekening houdt met aantallen of waarde van de dieren wellicht 

praktischer/duidelijker zijn dan een definitie die gericht is op de doelstelling waarom de dieren 

worden gehouden. 

Of de beschermingsmiddelen voor deze landbouwhuisdieren dezelfde zijn als die gebruikt worden ter 

bescherming van schapen en geiten, verdient nader onderzoek. Naast de expertise die in de 

commissie aanwezig is kan het gesprek worden aangegaan met vertegenwoordigers uit de 

betreffende sectoren.  

Integreren wilde grazers met natuurbeheersfunctie 

Voor grazers met een natuurbeheersfunctie bestaat een definitie zoals voor landbouwhuisdieren nog 

niet. Wel heeft een rechter in een casus over de Oostvaardersplassen de grote grazers aldaar 

“gehouden wilde dieren” genoemd, maar het is natuurlijk de vraag of de grazers in de 

Oostvaardersplassen gelijkgetrokken kunnen worden met grazers met een natuurbeheersfunctie in 

ander gebieden in Nederland. Bij wilde grazers met een natuurbeheerfunctie moet men denken aan 

door de mens geïntroduceerde diersoorten met een specifieke begrazingstaak zoals wilde paarden, 

wilde runderen en bijvoorbeeld de moeflon. Dit zijn geen inheemse soorten zoals reeën, die geen 
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eigenaar kennen, maar zijn hier doelbewust geïntroduceerd door of in samenspraak met de 

terreineigenaar. 

Daar deze dieren een specifieke functie hebben in het natuurbeheer is het niet wenselijk dat deze 

dieren door de komst van de wolf verdwijnen of sterk worden gedecimeerd.  

Deze dieren kunnen een belangrijke rol vervullen in het behouden/versterken van de biodiversiteit. 

De begrazing van met name heidegebieden is onmisbaar voor het behoud van bepaalde natuurtypen, 

die op hun beurt weer enorm bijdragen aan de biodiversiteit. En omdat dergelijke soorten met name 

voorkomen/geïntroduceerd zijn in (semi)natuurgebieden, is de kans op een confrontatie met een 

wolf relatief groot, afhankelijk van de weerbaarheid van de soort. 

Voor deze diersoorten geldt, net als voor de overige landbouwhuisdieren dat er onderzocht dient te 

worden welke beschermingsmiddelen mogelijk zijn om deze diersoorten tegen de wolf te 

beschermen en of deze meegenomen kunnen worden in het preventieplan wolvenschade.  

Vergoeding bij schade 

Op de website van BIJ12 is te lezen dat schade veroorzaakt door wolven aan landbouwhuisdieren 

grotendeels wordt vergoed. Er wordt echter niets gezegd over vergoedingen voor schade aan 

hobbydieren of wilde grazers met een natuurbeheersfunctie. Aangezien het op veel plaatsen niet 

wenselijk is dat deze dieren door de wolf gepredeerd worden, bijvoorbeeld omdat de eigenaar (veel) 

kosten voor deze dieren maakt, zou een schadevergoeding op z’n plaats zijn.  Hierbij is het van 

belang dat er gekeken wordt naar meer dan alleen aanschafwaarde maar ook inkomstenderving in 

nevenschade door bijvoorbeeld verlies biodiversiteit of intensivering beheerwerkzaamheden door 

wegvallen begrazing. Ook hiervoor geldt dat het van belang is het gesprek hierover aan te gaan met 

vertegenwoordigers vanuit de sector. Nog beter zou het zijn dat er daarnaast voor deze dieren ook 

een regeling komt voor het nemen van preventiemaatregelen zodat schade kan worden voorkomen. 

Wanneer is het wenselijk om een regeling voor een diersoort open te stellen? 

Het spreekt voor zich dat het onlogisch is om een regeling in het leven te roepen voor een diersoort 

waarbij schade veroorzaakt door wolven niet verwacht wordt/voor de hand ligt. Het is dus zaak een 

lijst van soorten op te stellen waarbij schade te verwachten is. Om tot deze lijst te komen zou de 

commissie kunnen kijken naar welke soorten in het buitenland schade ondervinden van de wolf. 

Blijkt er toch onverhoopt een diersoort te zijn waar geen regeling voor is, maar waar de wolf wel 

schade aan blijkt te veroorzaken dan moet daar snel een regeling voor gemaakt kunnen worden. Een 

regeling moet echter wel proportioneel zijn. Zijn er 100 kippenbedrijven met vrije uitloop kippen op 

de Veluwe en is het slechts 1 keer voorgekomen dat een wolf 10 kippen pakt dan zou het 

buitenproportioneel zijn op alle kippenbedrijven dure afrasteringen te subsidiëren. Maar ontstaat er 

echt een patroon waarbij regelmatig kippenbedrijven worden aangevallen door wolven dan moet 

een passende regeling overwogen worden en moet snel gehandeld kunnen worden. 

Het aantal locaties van een bepaalde diersoort mag geen criteria zijn.  Een individueel geval mag niet 

gedupeerd worden door een brede wens in de (Europese) samenleving om de wolf nagenoeg overal 

te gedogen. Net zo min als een groot aantal locaties ook geen criteria mag zijn in relatie tot de 

vergoeding van preventie maatregelen. Toelichting/voorbeeld:  Als er op de Veluwe maar twee 

Alpaca farms zijn mag het feit dat het er “maar twee zijn” geen reden zijn om daarvoor geen regeling 

in het leven te roepen en deze ondernemers zelf voor de kosten op te laten draaien.  Aan de andere 

kant mag het feit dat er 1000 schapenbedrijven zijn geen reden zijn om de vergoeding voor de 

preventieve maatregelen te verlagen naar een niveau dat de extra kosten om een afrastering 
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wolfwerend te maken niet dekt omdat het voor de overheid anders te veel zou kosten. Dan krijg je 

weer de scheve verhouding dat een deel van de maatschappij iets wil en dit oplegt aan een klein deel 

van de maatschappij die dit (in veel gevallen) niet wil en dit kleine deel ook nog eens voor de kosten 

laat opdraaien. Dat is niet goed voor het draagvlak.   

Preventieve maatregelen voor “diverse hobbydieren” 

Voor hobbydieren zou een denkrichting kunnen zijn dat er in hoog risico gebieden een subsidie 

mogelijk is van een vast bedrag voor aanschaf van een stoomapparaat en schrikdraden. Als de 

uitkering pas plaatsvindt nadat het geplaatst is kan misbruik voorkomen worden. Niemand zal 

immers een afrasteringen met schrikdraad aanleggen als hij niet ook daadwerkelijk dieren wilde gaan 

houden.  

Welke diersoorten komen het eerst in beeld? 

Pony’s/paarden, gehouden runderen en wilde dieren met een begrazingsfunctie (veelal runderen) 

komen het eerste in beeld, maar zijn niet de enige risicosoorten. Van deze dieren is echter al bekend 

dat er in het buitenland gevallen van predatie door de wolf op deze dieren hebben plaatsgevonden. 

Het lijkt echter niet nodig om voor al deze dieren/bedrijven een generieke regeling te maken. Het 

risico op predatie lijkt erg afhankelijk te zijn 3 factoren; namelijk de locatie waar deze dieren 

gehouden worden,  of het jonge of oude dieren zijn en de grootte van de dieren in het algemeen. Bij 

het maken van een regeling zouden er dus op deze punten criteria geformuleerd moeten worden. 

 

Conclusie/advies 

 Gevoelige soorten in kaart brengen en de gebieden in kaart brengen waar deze soorten 

een reëel gevaar lopen 

 Regeling maken voor gevoelige soorten in gevoelige gebieden 

 Duidelijke definities en criteria opstellen 

 Snel kunnen/mogen handelen als er een schadepatroon ontstaat bij nieuwe diersoort 

 Voor hobbydieren (anders dan schapen en geiten) wordt maatwerk waarschijnlijk lastig, 

nadenken over een generieke regeling 
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Bijlage 1 

Hieronder een kort gespreksverslag van een voorbeeld waarbij een overige diersoort gevaar loopt 

terwijl er nog geen subsidiemogelijkheiden voor preventieve maatregelen zijn voor overige 

diersoorten. Het betreft een gesprek met  die bedrijfsmatig mini-

pony’s houdt. 

Naar aanleiding van een mail van  heb ik contact met haar opgenomen. Ze 

houdt bedrijfsmatig kleine shetlander pony’s (hoogte 80 cm) nabij het Wisselse Veen in Epe. Ze laat 

ook weleens 2 hectare op landgoed Welna door haar pony’s begrazen. Daarnaast fungeert ze als een 

soort begrazingsbedrijf dat in de winter met haar pony’s stukken land begraast zoals sommige 

schapenhouders dat ook doen. Dit vind normaal plaats bij boeren dicht bij het Wisselse Veen. 

Doordat er in het gebied in September tweemaal meerdere schapen gedood zijn door wolven heeft 

ze besloten om dit komende winter niet te doen omdat het veel gaat kosten als ze steeds 

wolfwerende rasters moet gaan plaatsen. Op haar eigen terrein van 5 hectare heeft ze al wat 

maatregelen getroffen door metalen beugels op de afrastering te plaatsen op advies van  

 (leverancier afrasteringen). Schrikraden kan ze echter niet overal plaatsen omdat de 

bestaande afrastering op de grens staat met de buurman en deze niet graag ziet dat zijn perceel 

kleiner wordt doordat er schrikdraden aan zijn kant (buitenkant) van de afrastering geplaatst 

worden. Ze vindt dat pony’s ook in aanmerking zouden moeten komen voor preventieve 

maatregelen. Ik heb aangegeven dat we in Gelderland nadenken over een regeling, maar dat het niet 

zeker is dat deze er op korte termijn komt. Ze gaf aan al blij te zijn dat we er mee bezig zijn en wilde 

ook nog even vermelden dat ze niet anti-wolf is, maar dat ze het ook niet acceptabel vindt dat er vee 

wordt aangevallen.  
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Bijlage 10.1 Wolvenwerkgroep 160321  

 

Voorstel planning wolf overleg 
 

 Maandelijks (incl. reserve data): IPO wolvenwerkgroep: 13.30 – 15.30 uur 

 Vier keer per jaar: LOW: 13.30 – 15.30 uur  

 Invulling van de onderwerpen wordt nog nader geactualiseerd 

 

IPO wolven overleg LOW Onderwerpen  

16 maart  Com plan 

Opzet handelingsprotocol 

 

 30 maart   

27 april  (reserve)    

18 mei  Balansnotitie prov. cie 

Waardering diersoorten 

 

15 juni (reserve)    

    

    

6 juli  Analyse Juridisch kader 

Fact Finding Study 

Werkwijze internationaal 

management plan 

 

 20 juli   

vakantieperiode    

21 september  Handelingsprotocol 

Tegemoetkomingsregeling 

Jaarverslag/ meerjarenverslag 

 

 5 oktober   

19 oktober    

23 november  1e concept Wolvenplan 2.0 

Aangepaste taxatie richtlijn 

 

 14 december   

  p.m.  

  Goudjakhals ?  

  Thesis UU ?  
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Hierbij stuur ik u een uitnodiging om een offerte in te dienen voor een enkelvoudig onderhandse  

aanbestedingsprocedure. Hieronder kunt u in detail lezen wat de opdracht inhoudt en waaraan u en 

uw offerte dienen te voldoen. Indien u vragen over deze offerteaanvraag heeft dan kunt u mij be-

reiken op @bij12.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 

@BIJ12.nl. 

 

Wat is BIJ12? 

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over 

het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in infor-

matievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Voor meer informatie verwijzen wij u 

graag naar onze website: www.bij12.nl. 

 

Inhoud van de opdracht 

Scope: 

Over de juridische aspecten m.b.t. de wolf (Canis lupus) blijft discussie aanwezig. De wens is om 

één document te verkrijgen waarin alle vraagstukken (zie hieronder) worden geduid.  

 

De doel van de offerteaanvraag is om duidelijkheid te geven over de juridische status van de wolf 

in Nederland alsmede duidelijkheid te geven over welke ontheffing-/vergunningsprocedures ge-

volgd dienen te worden bij de praktische invulling in de Nederlandse situatie. Daarbij dienen de ge-

volgen van die juridische status in breder perspectief te worden geduid. M.a.w. wat zijn de gevol-

gen daarvan voor onze beleidsvorming en de handelingsmogelijkheden.   

 

Resultaten:  

Een advies(-rapport) (A) én een separate praktische handleiding (mogelijk te dienen als toekomstig 

achtergronddocument/bijlage voor een nieuw wolvenplan; B). U wordt verzocht deze apart te offre-

ren. 

A. Een beschrijving van het natuurbeschermingsrecht dat in Nederland van toepas-

sing is op de wolf. D.w.z. de juridische status van de wolf in de context van de Europese 

 

Tilburg University 

T.a.v.  
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@tilburguniversity.edu  
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en Nederlandse wet- en regelgeving. Inclusief interpretatie/aanbevelingen van de bijbeho-

rende wettelijke voorwaarden. Het gaat hierbij over de algemene, wettelijke voorwaarden 

die situatie specifiek dienen te worden toegepast cq. afgewogen. 

B. Een handleiding voor een aantal specifieke situaties waarin aangegeven staat hoe in 

juridisch opzicht te handelen in praktische situaties (stappenplan). Welke stappen, vergun-

ningen, ontheffingen zijn nodig om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. Dit blijft al-

gemeen in het besef dat er altijd sprake is van maatwerk en specifieke omstandigheden, 

kennis en praktische zaken als draagvlak, uitvoerbaarheid e.d.. Dat blijkt pas in de toepas-

baarheid van de praktijk. 

C. Hetzelfde m.b.t. onderdeel A voor de Goudjakhals (apart te offreren, om dit apart te kun-

nen besluiten). 

 

Welke vragen dient het adviesrapport te beantwoorden: 

Sub A: 

1. Analyse wettelijk/Europeesrechtelijk, idem m.b.t. nationaal Nederlands, kader en 

relevante ontwikkelingen en de meeste recente jurisprudentie daarin meegenomen; Waar-

uit blijkt wat wel of niet is toegestaan bij het omgaan met wolven d.w.z. de handelingen 

die hiermee samenhangen. Daarbij dient ook in juridisch opzicht een uitspraak te worden 

gedaan op welke basis een ‘Gunstige staat van instandhouding’ kan worden bepaald. 

2. Onderdeel is tevens een rechtsvergelijkend onderzoek tussen de verschillende Europese 

landen, waarbij in ieder geval Duitsland, België, Frankrijk in ogenschouw dienen te worden 

genomen. Indien relevante informatie beschikbaar is dan kunnen ook andere landen wor-

den meegenomen zoals Denemarken, Zweden en Centraal-Europese landen (waaronder 

Polen).  Daarbij dient bij de keuze onderbouwd te worden of deze situaties vergelijk-

baar/toepasbaar zouden zijn op Nederland. Duidelijk dient te zijn op basis waarvan eventu-

ele verschillen in toepassing van Europese wetgeving mogelijk zouden zijn. 

3. Analyse juridische mogelijkheden m.b.t. de ruimtelijke aspecten. Er dient duidelijkheid 

gegeven te worden over de (juridische) vraag of de provincies (of andere overheden) be-

voegd zijn om gebieden aan te wijzen waar de wolf op voorhand welkom is respectievelijk 

niet welkom is. U dient hierbij duidelijk te maken onder welke voorwaarden dit kan en wat 

de juridische consequenties zijn. Bijvoorbeeld om corridors, (zones waarin vooral zwer-

vende wolven zich verplaatsen), gebieden als wolf vrije zones of juist als toegestane wol-

venzones of -verblijfplaats e.d. aan te wijzen. Dat dit vervolgens zou kunnen leiden tot het 

wel of niet toepassen van financiële regelingen is geen deel van de vraag. 

4. Analyse m.b.t. het beheer van wolven. Specifiek wat zijn de wettelijke mogelijkheden 

m.b.t. onder andere het nemen van wolfwerende maatregelen (van verjagen tot we-

ren/voorkomen) en indien mogelijk; onder welke voorwaarden? Idem m.b.t. het bewust en 

gericht doden van (afschot) wolven.    

De analyse in het advies dient tevens antwoord te geven op de volgende specifieke vragen:  

5. Voor welke handelingen een ontheffing/vergunning mogelijk is en zo ja onder welke voor-

waarden of indien niet mogelijk op basis van welke gronden dit het geval is/zou zijn. Dit 

dient aan de hand van de opgesomde hypothetische situaties onder B. nader worden uitge-

werkt. 

 

Het idee is dat dit onderdeel kan volstaan met een samenvattend en concluderend overzicht geba-

seerd op bestaande publicaties (actuele literatuurstudie). Uiteraard te voorzien van referenties, ju-

risprudentie e.d.. 

 

Sub B: 

In de praktijk van het omgaan met wolven kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin ac-

tief handelen wenselijk of zelfs geboden is, maar waarbij de betreffende handeling voorafgaand 

daaraan juridisch getoetst moet zijn (zie onder A).   
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In dit onderdeel willen wij helderheid over:  

• Welke juridische mogelijkheden hebben provincies om in probleemsituaties, een ontheffing op 

grond van de Wet natuurbescherming te verlenen die is gericht op het verjagen, vangen en 

verplaatsen of doden van de wolf en welke juridische onderbouwing is hierbij nodig gelet op de 

in de Wet natuurbescherming genoemde eisen?  

• Welke vergunningen of ontheffingen zijn, anders dan een ontheffing o.g.v. de Wet natuurbe-

scherming, nodig voor de hieronder genoemde handelingen m.b.t. een wolf? 

 

De wens is om hiervoor een protocol of handleiding/stappenplan/draaiboek/stroomschema te heb-

ben waardoor men voorafgaand -dan wel op het moment dat het zich voordoet- adequaat in actie 

kan komen en tot de juiste toestemmingen kan komen om de beoogde handelingen wel/niet moge-

lijk te maken. Duidelijk moet zijn welke ontheffing/vergunning op basis van welke wetten/regelge-

vingen en bijbehorende voorwaarden benodigd is en wie deze kan of dient aan te vragen en waar 

deze dient te worden aangevraagd. 

Aldus ontstaat een overzicht waarin aangegeven wordt in welke situaties, welke instantie bij welk 

orgaan vergunning/ontheffing moet aanvragen. 

 

De situaties die wij u vragen uit te werken en waarin wij hierbij minimaal willen voorzien zijn: 

1. Het aantreffen van een gewonde wolf en dientengevolge handelingen die gericht zijn op 

vervoer, (veterinaire) behandeling, opvang en het weer loslaten van het dier. 

2. Het aantreffen van een dode wolf, incl. het vervoeren, opslag en sectie van het dier.. 

3. Het verjagen van een wolf. Zoals in (situaties in) het Interprovinciale wolvenplan genoemd. 

4. Het vangen van een wolf. 

5. Het vervoeren van een dode/levende wolf. 

6. Het verdoven van een wolf. etc. zie 1. 

7. Het zenderen van een wolf. 

8. Het loslaten/uitzetten van een wolf. 

9. Het doden van een wolf m.b.v. een geweer of anderszins. 

10. Het omgaan (w.o. verzamelen, vervoeren, bemonsteren) met ‘wolf haren’ en ‘wolf drollen’. 

11. Het monitoren van een ‘risico-wolf’. 

12. Alle voorgaande handelingen als het gaat om hybride wolven. 

 

De wens is om per (groep van) situatie(s) te komen tot een soort van stroomschema waarin is 

aangegeven, wanneer, hoe en waar, bij wie (bevoegd gezag e/o instantie) te handelen om in juri-

disch opzicht zuiver te kunnen opereren in de genoemde situaties. 

 

Mocht u zelf nog andere situaties willen voorstellen, houden wij ons aanbevolen voor suggesties ter 

zake. 

 

Sub C: 

Goudjakhals  

Ter voorbereiding op het vaker voorkomen van de Goudjakhals in Nederland willen wij apart geof-

freerd, eenzelfde soort van uitwerking (zoals onder A benoemd) voor deze diersoort hebben. Be-

kend is dat deze soort een andere onderscheidende juridische status heeft. Specifiek geldt hier de 

vraag welke noodzakelijke stappen/besluiten nodig zijn om op vergelijkbare wijze als bij de wolf tot 

schadeafhandeling over te kunnen gaan. 

 

 

Werkzaamheden:  

BIJ12 gaat er vanuit dat u beschikt over de benodigde kennis en reeds publicaties hierover heeft 

gedaan. In eerste instantie denken wij dan ook aan een kortlopende opdracht, gebaseerd op 
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literatuurstudie, verwerking van de laatste jurisprudentie en inzichten. M.a.w. het wiel hoeft hier-

over niet uitgevonden te worden, veel is bekend, maar dit is wel aan verandering en nieuwe erva-

ring onderhevig. Het resultaat mag daarmee een update zijn van bestaande kennis en/of publica-

ties. 

 

Tegelijkertijd met deze adviesvraag loopt een zgn. Fact Finding Studie Wolf en wordt ook nadere 

invulling gegeven aan het “handelingsprotocol/escalatieladder”. Het ligt voor de hand over deze se-

parate sporen tussen tijds afstemming te hebben. U kunt hiervoor een tweetal eventuele overleg-

momenten opnemen. 

 

Overige voorwaarden: 

1. De opdracht dient vóór 1 augustus 2021 te zijn afgerond. 

2. U dient het eindresultaat in PDF én Word vorm op te leveren. 

3. De analyse dient over een deugdelijke samenvatting te beschikken die ook voor niet juris-

ten begrijpelijk leesbaar is (op taalniveau C1). 

4. Wij voorzien voor deze opdracht minimaal een vijftal overlegmomenten tussen opdrachtge-

ver en opdrachtnemer. te weten: bij de start, eenmaal tussentijds, een maal over de con-

cept versie en een tweetal eindpresentaties voor enerzijds de IPO werkgroep en anderzijds 

het Landelijk Overleg Wolf. 

 

Tijdsplanning: 

De beoogde overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 19 maart 2021, voor bepaalde 

tijd, en zal van rechtswege eindigen op 30 juli 2021. Het resultaat dient uiterlijk 30 juli 2021 in be-

zit te zijn van BIJ12. Een concept resultaat dient uiterlijk 25 juni 2021 in bezit te zijn van BIJ12. 

Deze zal in de maand juli éénmaal worden besproken met de IPO wolvenwerkgroep en éénmaal 

worden besproken in het Landelijk Overleg Wolf. Na deze besprekingen is er nog de mogelijk om 

op verzoek van de opdrachtgever aanpassingen aan te brengen. 

 

Indienen offerte: 

Uw offerte dient uiterlijk 12 maart 2021 12:00 uur, volledig en rechtsgeldig ondertekend digitaal 

ingediend te worden via: @bij12.nl.  

 
Plafondbedrag  

Het budgetplafond voor deze opdracht is maximaal € 24.793,38 excl. btw (€ 30.000 incl. btw). 

Hogere inschrijvingen zijn ongeldig en worden uitgesloten van de opdracht. 

 

Knock-out eisen 

Inschrijver dient zich aan de volgende knock-out eisen te conformeren: 

• U gaat onverkort akkoord met de bij deze offerteaanvraag bijgevoegde algemene inkoop-

voorwaarden BIJ12 2018, met uitsluiting van uw voorwaarden. 

• Het budgetplafond voor deze opdracht is maximaal € 24.793,38 excl. btw. 

 

Indien uw offerte niet aan bovenstaande knock-out eisen voldoet of u bijvoorbeeld een voorbehoud 

hierop maakt, wordt uw offerte niet in behandeling genomen en als ongeldig terzijde gelegd. 

 

Gunning van de opdracht of afwijzing van de offerte 

Uw offerte zal worden beoordeeld op de volgende onderdelen: 

• Conformiteit aan de gestelde eisen 

• Prijs – kwaliteit verhouding 

• Opgegeven tijdspad / duur voor het verrichten van de werkzaamheden 

• Wijze van invulling van de gevraagde dienstverlening 
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Wanneer uw offerte niet voldoet aan het gevraagde in deze offerteaanvraag dan zal uw offerte af-

gewezen worden. U ontvangt daarover dan bericht. Als uw offerte voldoet krijgt u de opdracht ge-

gund. U krijgt dan een opdrachtbrief toegestuurd. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat 

u een schriftelijke bevestiging van BIJ12 heeft ontvangen in de vorm van een door BIJ12 opge-

stelde en opdrachtbrief. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechts-

kracht tenzij zij schriftelijk zijn bevestigd door BIJ12. 

 

BIJ12 heeft geen verplichting tot gunning en behoudt zich het recht voor de aanbesteding tijdelijk / 

permanent of gedeeltelijk / in totaliteit te stoppen. Dit kan zich onder meer voordoen indien wij ge-

breken in uw offerteaanvraag hebben geconstateerd, de kwaliteit van uw aanbieding ondermaats is 

of omdat een andere ondernemer bezwaar heeft gemaakt tegen de enkelvoudig onderhandse offer-

teaanvraag voor deze opdracht. U kan zich in een dergelijke situatie niet beroepen op een vergoe-

ding van gemaakte kosten of een andere compensatie aangaande tijd of personele inzet. 

 

Wij zien uw offerte met belangstelling tegemoet.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

BIJ12 

 

 

 

 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld, daardoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

5.1.2.e
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AIV BIJ12 2018 voor leveringen en diensten 
 
Deel A. Algemeen deel 
 
De bepalingen van deel A zijn van toepassing zowel op leveringen als op diensten. 
 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 

De hierna volgende begrippen worden in deze algemene inkoopvoorwaarden in de hierna vermelde betekenis 

gebruikt: 

a. opdrachtgever: de Vereniging het Interprovinciaal Overleg, onderdeel BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de 

gezamenlijke provincies, Leidseveer 2 Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koop-

handel onder nummer 27261712 ten deze vertegenwoordigd door mevrouw ir. J.D.C van der Endt MPA, di-

recteur van BIJ12, hierna te noemen: "BIJ12" 

b. opdrachtnemer: iedere (rechts)persoon alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechts-

verkrijgende(n), die met de opdrachtgever een overeenkomst sluit tot het verrichten van leveringen en/of 

diensten, waarop deze algemene inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, alsmede zijn werknemers en door 

hem bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden; 

c. partij(en): de opdrachtgever en/of de opdrachtnemer; 

d. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer op basis 

waarvan de opdrachtnemer leveringen en/of diensten verricht voor de opdrachtgever en de opdrachtgever 

een tegenprestatie voldoet aan de opdrachtnemer; 

e. dag: kalenderdag; 

f. schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax- of e-mailcommunicatie, alsmede andere door de 

wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie; 

g. prestatie: het door de opdrachtnemer op basis van een overeenkomst tot stand te brengen resul-

taat: 

h. zaak: roerende zaak, waaronder mede begrepen energie en water: 

i. resultaten: alle resultaten van een overeenkomst waaronder begrepen doch niet uitsluitend alle adviezen, 

ontwerpen, rapporten, rapportages, protocollen, modellen e.d. die een opdrachtnemer in het kader van een 

overeenkomst voor en in opdracht van de opdrachtgever worden opgesteld, samengesteld of vervaardigd.  

 
 

Artikel 2 Overeenkomst 

1. Afwijkingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover ze uitdrukkelijk 

schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop ze be-

trekking hebben. 

2. Een wijziging van de overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat een partij een voorstel van de andere 

partij schriftelijk heeft aanvaard. 

3. Indien enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de ove-

rige bepalingen onverkort en volledig van kracht. 

4. In geval van toepassing van het derde lid treden partijen in overleg teneinde nieuwe rechtsgeldige bepa-

lingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mo-

gelijk het doel en de strekking van laatstbedoelde bepalingen in acht worden genomen. 

5. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een overeenkomst en een bepaling in deze algemene 

inkoopvoorwaarden, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst. 

6. Indien de opdrachtgever tekeningen, modellen, specificaties, instructies, planningen, keuringsvoor-

schriften en dergelijke voorschrijft, maken deze deel uit van de overeenkomst. 
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Artikel 3 Meerwerk en minderwerk 

1. Indien door aanvullende wensen of door gewijzigde inzichten van de opdrachtgever of door wijziging van 

wettelijke voorschriften, de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrich-

ten, aantoonbaar wordt verzwaard dan wel uitgebreid, is sprake van meerwerk. 

2. Tot meerwerk als bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend essentiële werkzaamheden die de op-

drachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst had behoren te voorzien. 

3. Indien de prestatie die de opdrachtnemer op grond van de overeenkomst moet verrichten, aantoon-

baar wordt verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk. 

4. Indien een partij meent dat van meer- en/of minderwerk sprake is, doet zij daarvan tijdig en schriftelijk 

mededeling aan de andere partij onder opgave van de financiële en andere gevolgen daarvan voor de uit-

voering van de overeenkomst. 

5. De opdrachtnemer vangt niet aan met de uitvoering van meerwerk dan na een schriftelijke opdracht 

daartoe van de opdrachtgever. 

6. Meerwerk dat niet vooraf schriftelijk is overeengekomen, wordt niet door de opdrachtgever vergoed. 

7. De opdrachtnemer zendt een aparte en gespecificeerde nota voor het meer- en/of minderwerk. 
 

 
Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer 

1. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet in zijn geheel uit aan een derde. 

2. De opdrachtnemer besteedt de uitvoering van de overeenkomst niet gedeeltelijk uit aan een derde, 

tenzij hiermee voorafgaand schriftelijk is ingestemd door de opdrachtgever. 

3. De opdrachtnemer vervangt de personen die zijn belast met de uitvoering van de overeenkomst en die in de 

overeenkomst zijn benoemd, tijdelijk noch definitief, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de 

opdrachtgever. 

4. De opdrachtgever onthoudt haar instemming als bedoeld in de vorige leden niet en verbindt daaraan 

geen voorwaarden, tenzij dit in het voorkomende geval redelijk kan worden geacht. 

5. De opdrachtnemer levert zijn prestatie goed en zorgvuldig, naar beste weten en kunnen op een wijze die 

aan de overeenkomst beantwoordt en binnen de overeengekomen termijn. De opdrachtnemer maakt 

daarbij geen inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en leeft alle van toepas-

sing zijnde wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften na. 

6. De opdrachtnemer gebruikt de in het kader van de overeenkomst door de opdrachtgever aan de opdracht-

nemer verstrekte informatie en documentatie, waaronder tekeningen en modellen, alleen indien en voor 

zover dat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

7. De informatie en documentatie als bedoeld in het zesde lid, blijft te allen tijde eigendom van de op-

drachtgever. 

8. Verplichtingen die naar hun aard zijn bestemd om ook na uitvoering van de overeenkomst voort te duren, 

behouden hun werking ook nadat de overeenkomst is uitgevoerd. 

 
 

Artikel 5 Geheimhouding en bekendmaking 

1. Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van de andere partij vertrouwelijk verkregen informatie en 

(persoons)gegevens vertrouwelijk te behandelen, ook na afloop van de overeenkomst. 

2. Partijen maken de informatie en (persoons)gegevens als bedoeld in het eerste lid, niet aan derden openbaar, 

tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door de andere partij, of op grond van een wettelijke verplich-

ting of een rechterlijk bevel. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

3. De opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de overeenkomst en de 

resultaten hiervan en gebruikt de naam en/of het logo van de opdrachtgever niet als referentie, tenzij de 

opdrachtgever hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige 

toepassing. 
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4. In geval van overtreding van de voorgaande leden door de opdrachtnemer, verbeurt de opdrachtne-

mer aan de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, - per geval. 

5. Voor de opeisbaarheid van deze boete(s) is geen ingebrekestelling vereist en deze geldt onvermin-

derd enig ander aan de opdrachtgever toekomend recht, waaronder het recht op volledige schadever-

goeding en nakoming. 

6. De opdrachtgever kan persberichten en andere openbare mededelingen coördineren. 

 

 
Artikel 6 Toetsing 

1. De opdrachtgever heeft het recht de prestatie te (laten) toetsen. 

2. De opdrachtgever kan de toets bedoeld in het eerste lid, zowel voor, tijdens als binnen een redelijke ter-

mijn na de levering van de prestatie (laten) uitvoeren. 

 

 
Artikel 7 Niet-tijdige nakoming 
1. De opdrachtnemer meldt een dreigende termijnoverschrijding zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de op-

drachtgever, waarbij hij de aard van de dreigende termijnoverschrijding, de  te treffen maatregelen en de 

verwachte duur van de vertraging vermeldt. 

2. De opdrachtgever bevestigt schriftelijk de ontvangst van de melding als bedoeld in het eerste lid en geeft 

daarbij aan of zij instemt met de voorgestelde handelwijze. Deze instemming houdt niet in dat opdracht-

gever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere rechten of vorderingen die de 

opdrachtgever op grond van de overeenkomst toekomen, onverlet. 

 

 
Artikel 8 Tekortkoming in de nakoming 

1. Een tekortkoming in de nakoming tengevolge van de volgende omstandigheden is in ieder geval toerekenbaar 

aan de tekortschietende partij: gebrek aan personeel, ziekte of staking van personeel, verlate levering van 

zaken, files, liquiditeitsproblemen, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van door de opdrachtnemer 

ingeschakelde derden en andere, voorzienbare omstandigheden waarop de opdrachtnemer had kunnen en 

moeten anticiperen. 

2. De opdrachtgever heeft het recht om voor rekening van en na overleg met de opdrachtnemer herstel of ver-

vanging zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt 

en de overige rechten die haar toekomen, in de volgende gevallen: 

a. nakoming is blijvend onmogelijk; 

b. de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde  termijn voor nakoming is ongebruikt verlopen; 

c. er is sprake van zodanige spoedeisendheid dat onmiddellijke actie is geboden. 
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Artikel 9 Aansprakelijkheid 

1. Tenzij anders overeengekomen, is de partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 

van haar verplichtingen, tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere 

partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid per 

contractsperiode beperkt is tot een bedrag van: 

– voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,–: € 

150.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 100.000,–: € 300.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurte-
nissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 100.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 150.000,–: € 500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurte-
nissen; 

– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,– maar kleiner dan of ge-
lijk aan € 500.000,–: € 1.500.000,– per gebeurtenis met een maximum aantal van 3 gebeur-
tenissen; 
– voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,–: € 3.000.000,– per ge-
beurtenis met een maximum aantal van 3 gebeurtenissen. 

2. Samenhangende gebeurtenissen als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt als 

één gebeurtenis. 

3. De beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste lid komt te vervallen: 

a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding voor dood- en letselschade; 

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de tekortschietende partij; 

c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 4, vijfde 
lid. 

In deze gevallen zijn de bepalingen uit afdeling 6.1.10 BW onverkort van toepassing, wat be-
tekent dat de aansprakelijkheid van partijen niet door deze algemene voorwaarden wordt be-

perkt maar door de regeling daarvan in de wet. 

4. Onder derden als bedoeld in het derde lid, worden mede begrepen volksvertegenwoordi-

gers, bestuurders, werknemers en andere voor de opdrachtgever werkzame personen. 

5. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor handelen of nalaten waarvoor 

de opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in de wet, deze algemene 

voorwaarden, de overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer 

de behandeling van deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen 

rekening en risico over en vrijwaart de opdrachtgever terzake, met inachtneming van de 

leden 1, 2 en 3 van dit artikel. 

6. Alle kosten, waaronder begrepen schadevergoeding, boetes en rente, die de opdrachtgever 

heeft gemaakt in verband met de behandeling van een aanspraak als bedoeld in het vijfde 

lid, komen voor rekening van de opdrachtnemer. 

7. In het geval de belastingdienst of instanties aan wie de uitvoering van de sociale verzeke-

ringswetgeving is opgedragen de rechtsverhouding tussen partijen aanmerken als een fic-

tieve dienstbetrekking, neemt de opdrachtnemer de behandeling van alle aanspraken, 

waaronder begrepen boetes, rente en kosten, op eerste verzoek van de opdrachtgever en 

voor eigen rekening en risico over. 

8. De opdrachtnemer verklaart dat hij genoegzaam is verzekerd en zich genoegzaam verzekerd 

zal houden tegen de aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, de 

overeenkomst en bijbehorende documenten.
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Artikel 10 Ontbinding 

1. Partijen hebben het recht, onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige 

rechten die hen toekomen, de overeenkomst tussen partijen buiten rechte te ontbinden, indien 

de andere partij enige verplichting uit de overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en 

voor zover de tekortkoming vatbaar is voor herstel, nalaat zodanige tekortkoming te herstel-

len binnen de in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming.  

2. Onverminderd de mogelijkheden die de wet biedt en de overige rechten die haar toekomen, 

heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussen partijen direct en zonder inge-

brekestelling buiten rechte te ontbinden, indien: 

a. de opdrachtnemer in staat van faillissement of in surséance van betaling verkeert, of op 

een aanmerkelijk deel van haar vermogen beslag wordt gelegd; 

b. de opdrachtnemer overlijdt of anderszins in de (fysieke) onmogelijkheid komt te verkeren 

om de overeenkomst uit te voeren; 

c. de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer (deels) is stilgelegd, hij zijn activiteiten (deels) 

heeft gestaakt of overgedragen of hij in liquidatie verkeert; 

d. de zeggenschap over of binnen de onderneming van de opdrachtnemer wijzigt bijvoor-

beeld door wijziging van aandeelhouders of wisseling van bestuursleden; 

e. personeelsleden van of personen die werkzaam zijn bij de opdrachtgever, een al dan niet 

betaalde nevenfunctie bij de opdrachtnemer vervullen of ten tijde van de onderhandelin-

gen hebben vervuld of die belangen hebben bij de opdrachtnemer of bij diens bedrijfsvoe-

ring, zonder dat de opdrachtgever daarvan voor de totstandkoming van de overeenkomst 

in kennis is gesteld; 

f. feiten of omstandigheden in relatie tot het bedrijf of de persoon van de opdrachtne-

mer bekend worden, die, waren deze bekend geweest vóór het tot stand komen 

van de overeenkomst, aanleiding zouden zijn geweest om geen overeenkomst met 

deze opdrachtnemer aan te gaan. 

3. De opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever terstond te informeren over het optreden 

of redelijkerwijs voorzienbaar zijn van een van de omstandigheden als bedoeld in het 

tweede lid. 

4. In geval van ontbinding van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer geen recht op 

enige schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding heeft de opdrachtgever het recht om de reeds door de op-

drachtnemer geleverde en door de opdrachtgever betaalde prestatie te blijven gebrui-

ken. 

6. De opdrachtgever kan afgifte vorderen van hetgeen reeds op basis van de overeenkomst is 

ontwikkeld of gerealiseerd en van de gegevens die nodig zijn om een en ander te kunnen volt-

ooien en gebruiken, tegen betaling van een corresponderend deel van de overeengekomen te-

genprestatie. 

7. Partijen kunnen overeenkomen dat de opdrachtnemer de prestatie zodanig afrondt, dat deze 

voldoet aan hetgeen is overeengekomen dan wel dat deze door een ander kan worden vol-

tooid. 
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Artikel 11 Prijzen en tarieven 

1. Prijzen en tarieven zijn vast voor de duur van de overeenkomst en in euro’s en omvatten alle belastingen, 

maar exclusief btw en betreffen de overeengekomen prestatie, alsmede alle overige kosten, zoals die van 

training of inwerking van personeel, reis- en verblijf- en voorrijkosten, administratiekosten en de kosten van 

de verpakking. 

2. De in het eerste lid bedoelde prijzen gelden ook voor meer- en minderwerk als bedoeld in artikel 3. 

 

 

Artikel 12 Betaling 

1. Tenzij factureringsmomenten zijn overeengekomen, zendt de opdrachtnemer niet eerder een factuur 

aan de opdrachtgever dan nadat de prestatie is verricht en geaccepteerd. 

2. In een factuur is in ieder geval opgenomen: 

a. opgave van het aantal werkelijk en noodzakelijk bestede uren, alsmede de data waarop een en ander 

is verricht, of 

b. een korte omschrijving van de verrichte prestatie. 

3. De opdrachtgever voldoet binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende fac-

tuur de op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen, mits gefactureerd overeenkomstig de 

factureringsafspraken en na acceptatie van de prestatie en de bijbehorende documentatie. 

4. In geval van te late betaling is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. 

5. In geval van vooruitbetaling door de opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer op eerste verzoek daar-

toe en voorafgaand aan de eerste vooruitbetaling, op zijn kosten voldoende zekerheid voor (terug)beta-

ling, voor het geval de opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtin-

gen waarop de vooruitbetaling ziet. 

6. De zekerheid wordt verstrekt door middel van een originele verklaring (bankgarantie “op afroep”) van een 

erkende kredietinstelling ter hoogte van het door de opdrachtgever vooruit te betalen of vooruitbetaalde 

bedrag, vermeerderd met eventuele rente en kosten, een en ander goed te keuren door de opdrachtgever. 

7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, specificeert de opdracht-

nemer de factuur zoals overeengekomen. 

8. Betaling door de opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in. 

9. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan zijn prestatie te verrekenen met een vordering op de op-

drachtgever, uit welken hoofde dan ook verschuldigd. 

10. De opdrachtgever heeft het recht de voldoening van een factuur op te schorten in het geval van een 

dreigende vertraging als bedoeld in artikel 7, eerste lid, of een toerekenbare tekortkoming als bedoeld in 

artikel 8, eerste lid. 

11. Overschrijding van een betalingstermijn door de opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op grond 

van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of in geval van ondeugdelijkheid van de prestatie, geeft 

de opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen. 

12. De opdrachtgever kan de factuur door een door haar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, 

eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid laten controleren. De opdracht-

nemer verleent de betrokken accountant inzage in boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en 

informatie die deze verlangt. 

13. De controle als bedoeld in het twaalfde lid, is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het veri-

fiëren van de facturen is vereist. 

14. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan partijen uit. 

15. De kosten van het accountantsonderzoek als bedoeld in de vorige leden, komen voor rekening van de op-

drachtgever, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig 

is, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de opdrachtnemer komen. 
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Artikel 13 Zaken van de opdrachtgever 

1. In het geval de opdrachtgever aan de opdrachtnemer zaken, zoals grondstoffen, hulpstoffen, gereedschap-

pen, tekeningen, specificaties en software, ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van 

de overeenkomst, blijven deze zaken eigendom van de opdrachtgever. Aan de terbeschikkingstelling kunnen 

voorwaarden worden verbonden. 

2. De opdrachtnemer bewaart de ter beschikking gestelde zaken afgescheiden van soortgelijke zaken 

welke behoren aan hemzelf of aan derden. 

3. De opdrachtnemer zal de ter beschikking gestelde zaken merken als eigendom van de opdrachtgever. 

4. De opdrachtnemer retourneert al hetgeen hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van de 

opdrachtgever onder zich heeft, binnen veertien dagen nadat de overeenkomst is uitgevoerd zonder kosten 

aan de opdrachtgever. 

5. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan een kopie van de in het eerste lid bedoelde zaken te bewaren 

of te gebruiken, anders dan in het kader van zijn archiveringsverplichtingen. 

 

Artikel 14 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsdiscriminatie 

1. Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving 

op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die op hem en zijn werknemers van toepassing is. 

2. Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werk-

zaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeids-

voorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie. 

4. Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 2 genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorko-

men van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het ver-

richten van de werkzaamheden. 

5. Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waar-

mee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden en bedingt tevens dat deze 

partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt 

contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden. 

6. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, han-

dicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen alleen functierelevante eisen betreffende 

de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer aan haar personeel en/of onderaannemers 

kunnen worden gesteld en door de opdrachtgever worden meegewogen. 

 
Artikel 15 Overdracht van rechten en/of verplichtingen 

1. Het is partijen niet toegestaan hun rechten en verplichtingen op basis van de overeenkomst zonder voor-

afgaande schriftelijke instemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een 

derde. Aan dit verbod komt goederenrechtelijke werking toe in de zin van artikel 3:83, tweede lid, van het 

Burgerlijk Wetboek. Artikel 4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

2. Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van een pandrecht. 
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen 

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg. 

3. Indien partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen worden voor-

gelegd aan de aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
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Deel B. Leveringen 
 
De bepalingen van deel B zijn van toepassing op leveringen, naast de bepalingen van deel A. 
 

 
Artikel 17 Specifieke garanties voor leveringen 

1. Een geleverde zaak bezit tenminste de eigenschappen die zijn overeengekomen en welke 

de opdrachtgever op grond van de overeenkomst mag verwachten. 

2. Voor een geleverde zaak geldt een garantietermijn van 24 maanden, tenzij uit wet of jurispru-

dentie een langere termijn volgt dan wel de opdrachtnemer of de branche van de opdrachtne-

mer een langere termijn hanteert, in welk geval de langste termijn geldt. 

3. De opdrachtnemer herstelt voor eigen rekening alle fouten en gebreken die zich binnen 

de garantietermijn openbaren en die niet te wijten zijn aan normale slijtage of onoor-

deelkundig gebruik. 

4. De opdrachtnemer garandeert dat gedurende de gebruikelijke levensduur van de geleverde 

zaak nieuwe onderdelen voorhanden zijn om fouten en gebreken aan deze zaak te kunnen 

herstellen. 

 

 
Artikel 18 Aflevering van een zaak 

1. Aflevering vindt plaats op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip en ge-

schiedt voor rekening en risico, waaronder transport en verzekeringen, van de opdrachtnemer. 

2. De opdrachtnemer overhandigt alle documenten die betrekking hebben op of verband houden 

met een te leveren zaak, zoals certificaten, paklijsten, gebruiksaanwijzingen (in Nederlandse 

taal gesteld), uiterlijk ten tijde van de aflevering aan de opdrachtgever of zendt deze, zo mo-

gelijk, op voorhand aan de opdrachtgever. 

3. De opdrachtnemer voert alle gebruikte verpakkingsmaterialen voor zijn rekening en risico af 

en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 

 
 

Artikel 19 Risico- en eigendomsovergang 

De eigendom en het risico van een zaak gaat pas over op de opdrachtgever zodra de zaak is ge-

monteerd en/of geïnstalleerd, zich in de feitelijke macht van de opdrachtgever bevindt en na ac-

ceptatie van de levering. 

 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht 

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag, en van eventuele andere, internationale regelin-

gen inzake koop van roerende zaken, voor zover de werking hiervan door partijen kan worden uit-

gesloten, is uitgesloten. 
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Deel C. Diensten 
 
De bepalingen van deel C zijn van toepassing op diensten, naast de bepalingen van deel A. 

 
 
Artikel 21 Verplichtingen van de opdrachtnemer 

1. De opdrachtnemer verricht de dienst met de zorgvuldigheid, deskundigheid en professionaliteit 

die gebruikelijk is binnen de branche of beroepsgroep van de opdrachtnemer. 

2. De opdrachtnemer zet uitsluitend gekwalificeerde personen in voor het uitvoeren van 

de overeenkomst. 

3. Indien nodig, zorgt de opdrachtnemer voor adequate vervanging van de in het tweede 

lid bedoelde personen. 

4. De aan vervanging als bedoeld in het derde lid verbonden meerkosten zijn voor rekening van 

de opdrachtnemer. 

5. De opdrachtnemer zet uitsluitend personen in die in Nederland arbeid mogen verrichten. 

 

 
Artikel 22 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

1. A) Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten en databankrechten die zullen ontstaan of 

kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de overeenkomst berusten in 

beginsel te allen tijde bij de opdrachtgever.  

B) Dit uitgangspunt geldt niet:  

- inzake rechten op eventueel ten behoeve van de opdracht door de opdrachtnemer ontwik-

kelde software modellering en de daarvoor gebruikte softwareprogrammatuur,  

- op andere door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst ontwikkelde kennis en 

knowhow die ten grondslag ligt aan het aan de opdrachtgever geleverde resultaat. 

2. De opdrachtnemer draagt alle intellectuele en industriële rechten die mochten ontstaan ten 

aanzien van de prestatie – voor zover mogelijk – op het moment van het ontstaan daarvan bij 

voorbaat en om niet over aan de opdrachtgever, welke overdracht door de opdrachtgever reeds 

nu voor alsdan wordt aanvaard. Voor zover voor de overdracht van de genoemde rechten op 

enig moment een nadere akte zou zijn vereist, machtigt de opdrachtnemer de opdrachtgever 

reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en mede namens de op-

drachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer om op eer-

ste verzoek van de opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verle-

nen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. 

3. De opdrachtnemer doet met de totstandkoming van de overeenkomst afstand jegens de op-

drachtgever van alle eventueel aan hem, opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoon-

lijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De op-

drachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken personeel, 

afstand jegens de opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende 

persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toe-

laat. 

4. De opdrachtnemer mag de resultaten van de overeenkomst waarop krachtens het eerste lid 

een eigendomsrecht ten behoeve van de opdrachtgever rust enkel voor zichzelf of ten behoeve 

van derden gebruiken zolang de belangen van de opdrachtgever hierdoor niet worden ge-

schaad. 

5. Indien de intellectuele eigendomsrechten niet berusten bij de opdrachtgever zoals gesteld in 

lid 1, verleent opdrachtnemer de opdrachtgever door het sluiten van de overeenkomst een 
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eeuwigdurend gebruiksrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde, uitgezonderde rech-

ten. 

6. De opdrachtgever geldt als ontwerper in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Eenvormige 

Beneluxwet inzake tekeningen en modellen en heeft bij uitsluiting het recht om een eindpro-

duct dat daarvoor in aanmerking komt te deponeren bij het in artikel 8 van die wet bedoelde 

bureau, al dan niet door tussenkomst van een nationale dienst. 

7. Indien een derde de opdrachtgever aansprakelijk stelt ter zake van (gestelde) inbreuk op intel-

lectuele of industriële eigendomsrechten van die derde, vergelijkbare aanspraken met betrek-

king tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen, waarvoor de 

opdrachtnemer aansprakelijk is op grond van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de 

overeenkomst en bijbehorende documenten, neemt de opdrachtnemer de behandeling van 

deze aanspraak op eerste verzoek van de opdrachtgever en voor eigen rekening en risico 

over. De opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die 

kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kos-

ten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken. 

 



Wolvenwerkgroep 19 januari 2021 

3.1 Fact finding study 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk:  

Wat is het beleid in andere landen? Welke overwegingen hanteren andere lidstaten? Welke 

ervaringen zijn er met verjagingsmethoden en de effectiviteit daarvan?  

Bij paragraaf 2.4 recreatie, verkeersveiligheid en volksgezondheid. Wat wordt daar bedoelt met 

volksgezondheid? Bijvoorbeeld een wolf valt mens aan, of ook verspreiding van zoönose? 

Volksgezondheid moet afgebakend worden. 

Secundaire vragen: attitudes/draagvlak wolf is al onderzocht door Ministerie van LNV, dus dubbel? 

Vergelijken met onderzoek Motivaction in opdracht van Ministerie van LNV. Bij veel overlap hoeft 

nog een onderzoek naar draagvlak niet. Vragen 2, 3 en 4 hoeven er niet in. 

Vraag 1 is redelijk sturend en exclusief zoals ‘ie nu is geformuleerd. Aangeven waar wolven vandaan 

komen. Wat betekent Nederland voor de wolvenpopulatie in Europa? 

1.5 Wat is de ecologische draagkracht voor de wolf? Wanneer hebben we de 

instandhoudingsdoelen/het instandhoudingsdoel van deze soort in Nederland bereikt? 

 

Conclusie 

Vragen 2, 3 en 4 zullen niet worden meegenomen.  en  zullen nog kijken naar de 

verwoording. 

Er komt een meervoudige aanbesteding voor de fact finding study. BIJ12 heeft hierin de trekkende 

rol.  

3.2 Analyse juridisch kader 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk:  

Worden de juiste vragen gesteld, geven die vragen de antwoorden die gezocht worden? Waar voor 

gegaan wordt is een rechtsvergelijkend onderzoek tussen Europese landen (Duitsland, Frankrijk, 

België). Ministerie van LNV geeft aan dat de goudjakhals nog niet meegenomen hoeft te worden 

hierin. Het Ministerie van LNV is nog niet beleidsverantwoordelijk voor de goudjakhals. De provincies 

willen wel graag meer duidelijkheid over de goudjakhals. In de provincie Gelderland zijn nu al twee 

aanvallen van goudjakhals geweest en de provincie wil deze schade gaan vergoeden. Indien er vragen 

zijn, kunnen deze aan Tom van het Ministerie van LNV worden doorgegeven. 

Conclusie 

De goudjakhals zal niet worden meegenomen in de uitvraag van het juridische kader. Wel zal er een 

rechtsvergelijking onderzoek uitgevoerd gaan worden. De juridische status van de goudjakhals zal 

namelijk wel een discussie/vragen oproepen. 

Er zal een enkelvoudige aanbesteding komen richting Arie Trouwborst. Vanuit de Gelderse 

gebiedscommissie is er geen wantrouwen richting Arie. Dit zal ook nog in het Landelijk Overleg Wolf 

besproken gaan worden. 

3.3 Uitwerking draaiboek handelingsperspectief 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk: 

Informatie publieksvoorziening, hoe urgent en belangrijk is dat? Er wordt aangegeven dat dit punt 

minder urgent is dan de andere punten. 
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Er wordt voorgesteld om het scenario van een aangereden wolf als eerste uit te werken, omdat dit 

bij wijze van spreken morgen kan gebeuren.  

Conclusie 

Volgende bijeenkomst van de wolvenwerkgroep zal er een dusdanige notitie liggen, zodat dit stuk 

ook in het Landelijk Overleg Wolf meegenomen kan worden. 

3.6 Voortzetting tegemoetkomingsregeling 
Algemene vragen/opmerkingen bij het stuk: 

Dit stuk kan richting het Landelijk Overleg Wolf. Er wordt iets meer nuance aangebracht.  

4. Ingekomen stukken 

4.a Brief LTO 
Waarnemingen moeten worden opgenomen in het NDFF. Indien er meldingen zijn die nog niet in het 

NDFF staan, moet dit worden hersteld. Op iedere melding die in het NDFF komt te staan, moet een 

validatie hebben plaatsgevonden. Die validatie heeft nog niet plaatsgevonden, daarom staan de 

meldingen nog niet in het NDFF. In juni zal dit plaatsvinden. 

Europa denkt dat er in Nederland nog geen wolven zijn, hoe krijgen we deze data bij Europa? 

Conclusie 

Een overzicht met wat er in Nederland al gedaan wordt met betrekking tot de wolf en wat we niet 

kunnen doen moet worden opgesteld.  

Dit zal ook worden geagendeerd in het Landelijk Overleg Wolf. 

4.b Notitie kennisinstituut Preventie Wolvenschade 
Vragen die het stuk van  oproepen zijn: 

Wat ontbreekt aan de huidige kennisinstituten en wat gaat dit toevoegen? Hoe kunnen bestaande 

kennisinstituten geholpen worden om beter te worden? 

Conclusie 

Dit stuk zal ook geagendeerd worden in het Landelijk Overleg Wolf. Daar zal worden gekeken hoe de 

verschillende partijen hier op reageren. Daarna zal er indien nodig vanuit de provincies nog een 

reactie komen. 

4.c Startnotitie RDA 
In het onderzoek van Motivaction in opdracht van het Ministerie van LNV komen alle vragen uit deze 

startnotitie aan de orde. 

4.d Master thesis UU 
Gedrag sluit niet aan bij de achtergrond van de student. Er zal hem geadviseerd worden om hier 

terughoudend in te zijn. BIJ12 zal deze student niet gaan begeleiden in zijn master thesis. 

5. Landelijk Overleg Wolf 

5.a Vooruitblik LOW 
Tijdens het volgende overleg van het Landelijk Overleg Wolf zullen de volgende notities worden 

besproken: fact finding study, analyse juridisch kader, voortzetting tegemoetkoming, brief LTO, 

startnotitie RDA, notitie kennisinstituut preventie wolvenschade. 
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5.b Verhouding WiN t.o.v. LOW 
Dit zal besproken worden in het WiN overleg van aanstaande donderdag. Hier zal vanuit de IPO 

wolvenwerkgroep niet op gereageerd worden. 

6. Nieuws uit provinciale wolvencie’s 
Gelderland 

De sfeer in de Gelderse gebiedscommissie is goed. Het is fijn dat het preventieplan nu klaar is. 

Noord-Brabant 

De Gedeputeerde Staten hebben een adviescommissie nu formeel ingesteld. Het eerste advies was 

op 12 januari. Besproken werd wat de taken van de commissie en manier van samenwerking zouden 

gaan worden. 

 



MAIL  Praktijknetwerk 
 
 
Van: @gcsix.nl>  
Verzonden: maandag 8 maart 2021 14:07 
Aan: @gcsix.nl> 
Onderwerp: Praktijknetwerk preventie wolvenschade 
 
Allen, 
 
Het Platform KSG heeft een praktijknetwerk preventie wolvenschade opgezet. Een aantal schapen- 
en geitenhouders, die wolfwerende maatregelen hebben genomen,  is bereid om op afspraak andere 
schapen- en geitenhouders te ontvangen om hun ervaringen te delen en te laten zien hoe de 
maatregelen in de praktijk zijn uitgevoerd. 
 
Tot nu toe zijn er 5 deelnemers: 2 in Drenthe, 2 op de Veluwe en 1 in de Achterhoek. Het is de 
bedoeling dat dit aantal wordt uitgebreid zodat een volledige dekking van alle risicogebieden in 
Nederland wordt verkregen. Met name in het zuiden van het land en in Overijssel zoeken wij nog 
deelnemers. Graag kom ik in contact met schapen- en geitenhouders, die bereid zijn om af en toe 
een belangstellende andere houder te ontvangen. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van het Platform KSG. Hier staat ook een overzicht van de 
subsidieregelingen in de verschillende provincies. 
https://www.platform-ksg.nl/index.php/wolven 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders dossierhouder wolven 
06-  
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: 2021 03 10 SV Lid Wassenberg (PvdD) doodrijden wolvin door drukte in natuurgebieden.pdf
Datum: donderdag 11 maart 2021 12:05:14
Bijlagen: 2021 03 10 SV Lid Wassenberg (PvdD) doodrijden wolvin door drukte in natuurgebieden.pdf

Goedemorgen wolven-collega’s,
Niet geheel onverwachts: wij hebben Kamervragen binnengekregen over de doodgereden
wolvin van de PvdD Wassenberg. Kunnen jullie je alvast beraden op antwoorden die voor jullie
zijn? Overigens worden vragen 8,9 en 11 door Defensie beantwoord.
Met groet,
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’s-Gravenhage, 10 maart 2021


Aan:
de Minister van Defensie


Namens de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heb ik de eer u mede te delen
dat door een lid / aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijke vragen
overeenkomstig artikel 134 en 135 van het Reglement van Orde zijn ingediend. Bijgaand treft u
deze vragen aan.


Ik verzoek u de vragen die aan u zijn gesteld, binnen drie weken te beantwoorden. Mocht u
hiertoe niet in staat zijn, dan dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te laten
weten.


Vragen die niet binnen drie weken zijn beantwoord worden op het overzicht van niet-
beantwoorde vragen geplaatst.


De Griffier van de Tweede Kamer
Der Staten-Generaal,
voor deze,


Griffie Plenair Tweede Kamer
Der Staten-Generaal
Tel: 070 – 3182217


Verzoek bij beantwoording datum en kenmerk vermelden.
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2021Z04408


(ingezonden 10 maart 2021)
Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van
Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie over het doodrijden van een wolvin door drukte in
natuurgebieden


 


1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’? 1)
2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee,


waarom niet?
3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee,


waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen?
4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij gestoord wordt,


niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de
doodgereden wolvin gestoord is door recreanten?


5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60
kilometer per uur bedraagt?


6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te
verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot?


7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien een
derde van de otters de dood vindt door verkeer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum? 2)


8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven
de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee,
waarom niet?


9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of
wanneer deze gehouden zullen worden?


10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke
diersoorten worden geschoten?


11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van
de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te
beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


 


1) NU.nl, 8 maart 2021, 'Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden
wolf' (https://www.nu.nl/dieren/6120616/natuurmonumenten-weet-het-zeker-mensen-stoorden-doodgereden-
wolf.html)


2) NRC Handelsblad, 5 maart 2021, 'De otter doet het goed in de Nederalndse wateren - maar sterft vaak op
straat' (De otter doet het goed in de Nederlandse wateren – maar sterft vaak op straat - NRC) 
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Van:
Aan: @prvlimburg.nl;

@brabant.nl; @overijssel.nl; @overijssel.nl; @fryslan.frl;
@drenthe.nl; @drenthe.nl; @flevoland.nl;

Onderwerp: nazending IPO wolvenwerkgroep 16 maart a.s.
Datum: vrijdag 12 maart 2021 12:47:05
Bijlagen: 14.1 Nazending ConceptantwoordenWASSENBERG.pdf

5.0 Oplegnotitie bij Voorstel uitwerking handelingsprotocol.pdf
5.1 Plan van Aanpak Handelingsprotocollen wolf_concept 110321.pdf
5.2 Handelingsprotocol Aangereden dier_mogelijk Wolf_concept 12 3 2021.pdf
5.3 Discussiepunten ivm opstellen Handelingsprotocol Aangereden dier_mogelijk wolf.pdf

Beste collega’s,
Bijgaand stuur ik u de aangekondigde nazending m.b.t. handelingsprotocol stukken agendapunt
5.
Nieuw aanvullend stuur ik u de concept beantwoording van kamervragen m.b.t. de wolf. Wordt
een extra agendapunt ter vergadering.
Naar verwachting maandag volgt nog een onderzoekvoorstel m.b.t. agendapunt 2.
Met vriendelijke groeten,
Geniet van uw weekend, tot dinsdag,
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Bijlage 14.1- nazending Tweede kamervragen -  Wolvenwerkgroep 160321  


Ter bespreking: 
Onderstaand de kamervragen en de conceptantwoorden van LNV op vragen 1,2 en 3, op vraag 7 
volg die later.  
Vragen 4,5 en 12 zijn voor de provincies en vraag 10 in het bijzonder voor provincie Gelderland. 
Vragen 8,9 en 11 worden door Defensie opgepakt, 6 en 7 horen bij I&W/RWS. 
 
Op verzoek van LNV wordt gevraagd of de wolvenwerkgroep input kan leveren. 
 


 
 
TK-vragen Wassenberg 
 
 


1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’?  


Antw: Ja, ik ken dit bericht. 


 


2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee, 


waarom niet? 


 


3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee, 


waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen? 


Antw. 2 en 3: Drukte in natuurgebieden vormen op zich geen risico voor de rust van dieren als bezoekers zich 


aan de gestelde gedragsregels houden. Wel constateer ik dat er in het voorjaar, tijdens het 


voorplantingsseizoen, er een verhoogd risico op verstoring van de rust kan optreden als bezoekers zich niet 


aan deze gedragsregels houden. Een aantal terreinbeheerders organiseren dan ook, juist in die periode, 


campagnes om bezoekers bewust te maken van het nut en de noodzaak van deze gedragsregels. Naar mijn 


mening draagt dat voldoende bij tot een vermindering van het risico op verstoring van de rust. 


 


4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij gestoord wordt, 


niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de 


doodgereden wolvin gestoord is door recreanten? 


Antw: provincies 


 


5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60 


kilometer per uur bedraagt? 


Antw: provincies 


 


6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te 


verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot? 


Antw: Min. I&W 


 


7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien een 


derde van de otters de dood vindt door verkeer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum? 2) 


Antw: min.I&W. 


 


8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven 


de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee, 


waarom niet? 







Antw: Defensie 


 


9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of 


wanneer deze gehouden zullen worden? 


Antw: Defensie 


 


10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke 


diersoorten worden geschoten? 


Antw: provincie Gelderland 


 


11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van 


de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 


Antw: Defensie 


 


12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te 


beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 


Antw: Provincies 


 


 


 


 








IPO Wolvenwerkgroep, 16 maart 2021 


Agendapunt 5 Voorstel uitwerking handelingsprotocollen wolf 


 


Aan: IPO Wolvenwerkgroep 


Van: Maarten Barckhof, Sylvia Kardon, Désiré Karelse, Anne Kersten 


Datum: 12 maart 2021   


 


 


Aanleiding: 


Onderdeel van de actualisatie van het Interprovinciaal Wolvenplan betreft de uitwerking van 


handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland (BAC VP 12 november en 17 december 2020). Hierbij 


is afgesproken dat het LOW bij de uitwerking van deze protocollen wordt betrokken (BAC VP 12 


november 2020, agendapunt 3a, startnotitie Landelijk Overleg Wolf ). 


 


T.b.v. de uitwerking van de handelingsprotocollen wordt nu een Plan van Aanpak voorgelegd. Om de 


hierin voorgestelde aanpak te illustreren is tevens een start gemaakt met de uitwerking van een 


‘Handelingsprocotol: Aangereden dier – mogelijk wolf’. 


 


 


Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in LOW bespreken. 


 


 


Bespreekpunten: 


 


1. Concept ‘Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor wolf in Nederland’ 


1.1. Kan de werkgroep instemmen met het Plan van Aanpak? Zie bijlage 5.1 


1.2. Kan het Plan van Aanpak geagendeerd worden in het LOW? 


 


2. Concept ‘Handelingsprotocol Aangereden dier – mogelijk wolf’  


2.1. Heeft de werkgroep aandachtspunten bij de voorgestelde opzet van het handelingsprotocol 


Aangereden dier – mogelijk wolf? Zie bijlage 5.2 


2.2. Heroverwegen dan wel bevestigingen van 2 uitgangspunten in het huidige wolvenplan t.b.v. 


de verdere uitwerking van het handelingsprotocol. Zie bijlage 5.3  
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Bijlage 5.1 Wolvenwerkgroep 160321  


 


Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland 
Concept Plan van aanpak versie 110321 opgesteld door : Maarten Barckhof, Sylvia Kardon, 
Anne Kersten en Désiré Karelse 


 
Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland 
 
1. De aanleiding 
De wolf is een beschermde diersoort in Nederland en valt onder internationale en nationale 
wetgeving. De 12 provincies worden geacht om, op basis van het Interprovinciale 
Wolvenplan, ieder zelf op een goede manier met de wolf om te gaan. De komst van de wolf 
roept zowel enthousiasme als onrust op. Het is niet altijd te voorspellen hoe zo’n dier zich 
gaat gedragen. Bovendien zijn er verschillen tussen een jonge, zwervende, solitaire wolf en 
gevestigde wolven die in een roedel leven. 
Veel partijen in Nederland bemoeien zich met de wolf, variërend van terreinbeherende 
organisaties, wetenschappers en ecologen, belangenorganisaties van boeren en 
schapenhouders tot aan hulpdiensten en toeristische organisaties.  
Provincies moeten weten, wat hun rol precies is, in welke gevallen ze zelf actie moeten 
ondernemen of moeten schakelen met onder andere hulpdiensten, hoe ze de juiste 
afwegingen moeten maken en wanneer ze bedrijven en burgers moeten informeren.  
Dit geldt in het algemeen, als een wolf in een provincie is gesignaleerd of zich gevestigd 
heeft en in versterkte mate in geval van incidenten en calamiteiten. Dan moet er snel en 
adequaat worden gereageerd. 
 
Duidelijke handelingsprotocollen 
Daartoe is het belangrijk, dat provinciale bestuurders en ambtenaren goed op de hoogte zijn 
van de gedragingen van wolven en van de regels en wetgeving. Nu is er het IPO Wolvenplan, 
waarin al veel nuttige informatie staat waarmee provincies aan de slag kunnen. Dit plan 
wordt in 2021 geactualiseerd. Het plan biedt weliswaar een aantal protocollen (zie bijlage 1 
Interprovinciaal wolvenplan), maar deze dekken niet alle situaties die zich met wolven 
kunnen voordoen en zijn niet praktisch genoeg om bij incidenten heel snel in actie te kunnen 
komen. Niet alleen provincies hebben behoefte aan concrete handvatten. Ook andere 
organisaties zoals de TBO’s, gemeenten, belangengroepen van veehouders en Wolven in 
Nederland willen meer duidelijkheid en denken na over en studeren op eigen protocollen.  
 
Er komen steeds meer wolven in Nederland en daardoor kunnen zich ook vaker incidenten  
voordoen of situaties ontstaan die niet helemaal duidelijk zijn maar die wel vanwege onrust 
bij boeren en burgers om snelle interpretatie en actie vragen. Het is daarbij onwenselijk 
indien provincies in gelijke gevallen verschillend gaan optreden, zeker ook gezien de 
polarisatie van voor- en tegenstanders van de wolf en de ophef die bij incidenten in de 
media en de social media ontstaat. 
 
In het IPO Wolvenoverleg werken de 12 provincies onder leiding van BIJ12 al samen aan de 
nieuwe versie van het IPO Wolvenplan en het lijkt daarom logisch om vanuit dit overleg te 
gaan werken aan een serie handelingsprotocollen die als bijlage kunnen worden opgenomen 
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en dus ook via de ambtelijke lijn van het IPO worden vastgesteld en daarmee een officiële 
status krijgen. 
 
2. De doelstelling 
Het doel is om te komen tot een serie handelingsprotocollen die voor provinciale 
bestuurders en ambtenaren handvatten bieden hoe te handelen in geval feitelijke situaties 
bij incidenten met wolven. Deze moeten juridisch en ecologisch juist zijn en tegelijkertijd 
concreet, beknopt en praktisch om meteen handelend te kunnen optreden. Ook de 
communicatieve aspecten worden daar bij in beeld gebracht. 
Er zullen handelingsprotocollen voor verschillende (nog nader te bepalen) situaties worden 
opgesteld. Iedere provincie kan de protocollen zelf verder invullen met regionale gegevens, 
zoals contactpersonen van provincie, veiligheidsregio’s, belangenorganisaties etc. Het gaat 
hierbij om openbare informatie waarmee professionals aan de slag kunnen gaan.  
 
Onder handelingsprotocollen verstaan we hoe op te treden bij een duidelijk afgebakend 
incidentele gebeurtenis annex feitelijke situatie.  
 
Onder handelingsprotocollen verstaan we overzichten waarin aangegeven is hoe te 
handelen bij incidentele gebeurtenissen. Een voorbeeld van het eerste is een duidelijk 
afgebakend incident als de vondst van een aangereden gewonde wolf.  In andere gevallen 
biedt een protocol een handelingsperspectief om vanuit een probleemsituatie  hiermee om 
te gaan.  
  
De protocollen worden eenmalig vastgesteld door het IPO en opgenomen als bijlage bij het 
vernieuwde IPO Wolvenplan. Ze zijn echter niet statisch, maar kunnen op basis van nieuwe 
kennis, ervaringen en feiten geactualiseerd worden. 
De protocollen worden gebundeld en zijn (anoniem) openbaar  beschikbaar op de website 
van BIJ12. 
 
3. De opdracht en werkwijze 
Enkele zaken die ik hieronder bespreek kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd. 


a) Het projectteam inventariseert welke feitelijke situaties zich kunnen voordoen. Dit 
o.a. kan op basis van het bestaande IPO Wolvenplan (lopende tekst en bijlagen), 
informatie uit buurlanden bestuderen plus enkele provinciale protocollen 
(Overijssel).  


b) Informeel dit bespreken in het LOW en met WiN. Dat is goed voor het draagvlak.  
c) Het projectteam checkt de uitkomsten bij het IPO Wolvenoverleg en stelt zo nodig 


bij. Vaststellen wat we wel en niet gaan doen. 
d) Het projectteam stelt een lijst van algemene criteria op waaraan een 


handelingsprotocol moet voldoen. Hierbij een voorzet: 


 praktische zaken als lengte, leesbaarheid, duidelijke verwijzingen naar 
mensen en organisaties binnen en buiten de provincie, etc. 


 versienummer, datum, vindbaarheid van de meest actuele versie 


 aangeven van juridische kaders, plus aangeven van onzekerheden 


 eigenaarschap, afspraken voor updates 
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 beslisboom: wie beslist waarover, op welk moment, binnen welke termijn, 
wie is wanneer het bevoegde gezag? welke informatie is nodig, wie verschaft 
deze? wordt er in overleg met stakeholders besloten, zo ja met wie? 


 wat te doen bij onvolledige informatie of bij afwezigheid van stakeholders of 
specialisten? 


 afbakening: rol van provincie, veiligheidsregio, politie, etc. 


 communicatie: welke informatie mag of moet gedeeld worden, met wie, tot 
op welk detailniveau in tijd en ruimte? Actief of passief, welke kanalen, 
gericht aan wie? 


 opsomming van passende acties, middelen, beschikbaarheid en contacten 
(bijv. zenderen, opvanglocatie, afschieten, hulp door bijv. dierenartsen, 
deskundigen voor de beoordeling van de situatie, preventiemiddelen, etc.) 


 verwijzing opnemen voor het geval het toch geen wolf betreft, maar een 
ander dier dat schade aanricht of onrust veroorzaakt: hond, vos, goudjakhals,  


 welke ondersteuning is beschikbaar voor de div. stakeholders, via welke 
kanalen aan te vragen? 


 info over monitoring, schadeafhandeling, dna-afname 
e) Maak het praktisch: uitwerking van 2 cases. Aangereden wolf, wolf overleden en 


aangereden wolf, wolf leeft nog. 
f) Afstemming met koepels van benodigde externe partijen, zoals: Stichting 


Wildaanrijdingen, Dierenambulance, Veiligheidsregio en WBE’s. 
g) Dit leidt tot 2 concept-protocollen. Bespreken in het IPO Wolvenoverleg. Is het 


praktisch genoeg, zijn de stappen en procedures helder, is het juridisch juist, zijn de 
juiste partijen in beeld, zijn alternatieven beschreven (bijvoorbeeld: wat als een 
bepaalde partij onbereikbaar is?), is duidelijk wie wanneer waarover en met wie 
communiceert? (bijvoorbeeld om TBO’s, toeristische organisaties, burgers of boeren 
te waarschuwen) 


h) Bijstellen van deze 2 protocollen en uitwerking van de overige. Ook dit weer via 
informele afstemming met o.a. het LOW en WiN.  


i) Logische indeling van protocollen maken.  
j) Blijven checken met veiligheidsregio’s, dierenambulance en andere relevante 


partijen. 
k) Het geheel een laatste keer bespreken in het IPO Wolvenoverleg en dan de 


ambtelijke lijn van het IPO insturen. 
l) Uitkomsten van het juridische onderzoek en de fact finding study betrekken bij het 


opstellen van de protocollen. 
m) Na vaststelling de protocollen beschikbaar maken: 


 De bundeling via de website van BIJ12. 


 Per provincie een bestuurlijk en ambtelijk contact. Zij zorgen voor de vertaling 
naar hun eigen provincie. Zij zorgen voor het informeren van de juiste 
stakeholders intern en extern. Bijv. via de provinciale wolvencommissie. 


n) Het projectteam maakt een oplegger voor de provincies: hoe dit protocol in de eigen 
organisatie onder de aandacht te houden, wat te doen als er wijzigingen zijn 
(versienummers, partijen informeren), suggesties om op de juiste manier provinciale 
partners te betrekken en het protocol met hen te delen, tips om te zorgen dat hun 
medewerkers dit ook tussen de oren krijgen, praktische zaken als het delen van het 
protocol op de eigen website. 
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Het resultaat 
Een serie losbladige, printbare en digitaal te ontsluiten protocollen, gemakkelijk te 
actualiseren, die het framework bieden voor provincies om verder in te vullen.  
Hierbij een oplegger voor provincies met tips over versienummers, implementatie, updates, 
communicatie, etc. 
 
4. Personele inzet 
Wie voert wat uit, wie coördineert, wie bewaakt de voortgang, wie rapporteert aan Désiré 
Karelse en Moniek Brugmans (intern BIJ12), wie zorgt voor agendering in het IPO 
Wolvenoverleg en voor de routing binnen het IPO?   
De afspraken over verantwoordelijkheden en inzet (beschikbare uren) per persoon. 
- communicatieadviseur BIJ12: trekker en schrijver: Kim van Brenk  
- inzet provincie Drenthe: Anne Kersten.  
- inzet provincie Brabant: Sylvia Kardon. 
- inzet BIJ12: Désiré Karelse/Angela van den Broek/Linda Smitskamp 
Hebben we hiermee voldoende capaciteit? 
 
5. Budget 
Indien er kosten zijn van bijvoorbeeld personele inzet of materiaal, dan deze hier benoemen. 
P.M. 
 
6. Planning, fasering, mijlpalen 
Deel- en eindproducten, terugkoppelingen. Koppelen aan vergadercycli van IPO 
wolvenwerkgroep en LOW.  
P.M. Nader in te vullen. 
 
7. Risico’s en maatregelen 
Risico: Andere partijen komen zelf met protocollen. 
Maatregel: Partijen blijven betrekken, bevragen, informeren. 
 
8. Evaluatie 
p.m. 
 
BIJLAGE 1: 
Voorbeelduitwerking Sylvia/Anne 
 
BIJLAGE 2 : Lijst van mogelijke feitelijke situaties 
PM. nader invullen 
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Concept Handelingsprotocol – Melding van een aangereden wolf 


Versie 12-3-2021, Sylvia Kardon/Anne Kersten 


 


1. Doel 


1.1. Primaire doelen: 


1.1.1. borging openbare orde en veiligheid (incl verkeerveiligheid/vrije doorgang wegen) 


1.1.2. bescherming wolf 


1.2. Secundaire doelen: 


1.2.1. filteren van meldingen op waarschijnlijkheid wolf 


1.2.2. DNA en ander bewijs veiligstellen 


 


2. Communicatie 


2.1. Vooraf: 


2.1.1. BIJ12: Informeert alle betrokken instanties over handelingsprotocol, plaatst 


Handelingsprotocol + korte brochure op website 


2.1.2. Provincies en WiN: Verwijzen op website naar website BIJ12 


2.2. N.a.v. incident: 


2.2.1. Provincie brengt z.s.m. persbericht uit (volgens communicatieplan) 


 


3. Betrokkenen + rollen [PM: nog niet compleet]: 


1 Politie 


 


eerste ontvanger van de melding, regie over afhandeling van de 


aanrijding 


2 Dierenambulance eerste ontvanger van de melding, vervoer gewonde wolf 


3 Dierenarts Beoordeling of behandeling gewonde wolf mogelijk is 


4 WENR Verzamelen DNA en ander bewijs ter plaatse, DNA-onderzoek 


5 DWHC Sectie + veterinair onderzoek wolf 


6 Gemeente eerste ontvanger van de melding, assisteren bij afhandeling aanrijding 


7 Terreinbeheerder eerste ontvanger van de melding, assisteren bij afhandeling aanrijding 


8 Wolvenmeldpunt eerste ontvanger van de melding, snelle screening op 


waarschijnlijkheid wolf, advisering politie en/of provincie over 


afhandeling aanrijding, melding na validatie opnemen in NDFF 


9 Provincie eerste ontvanger van de melding, communicatie via persbericht, 


verlenen vereiste toestemmingen, zie onder 4. 


10 Ministerie LNV Verlenen vereiste toestemmingen, zie onder 4 


 


4. Vereiste vergunningen en/of ontheffingen 


[PM: relatie met juridische analyse] 


 


5. Openstaande discussiepunten 


 Rol dierenarts bij door aanrijding gewonde wolf 


 Opvang gewonde wolf. 


 Zie notitie ‘Discussiepunten t.b.v. IPO Wolvenwerkgroep i.v.m. Handelingsprotocol Melding 


aangereden wolf’ d.d. 10-3-2021. 


 


 


 







 
 


  







Uitwerking Handelingsprotocol Melding aangereden dier – mogelijk wolf 


 


1. Ontvangst melding aangereden dier – mogelijk wolf 


1.1. Een waarnemer van de aanrijding meldt rechtstreeks aan een instantie: 


 Meest waarschijnlijke eerste ontvanger van de melding: Politie 


 Mogelijke andere ontvanger(s) van de melding: 


Dierenambulance, Gemeente, Terreinbeheerder, Provincie, BIJ12, Wolven in Nederland, 


Zoogdiervereniging, Faunabeheereenheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 


Waarneming.nl, LTO (lokale afdeling), Regiocoördinator wolf of vrijwilliger 


1.2. Een waarnemer plaats de melding direct op (social) media 


 [PM] 


 


2. Eerste ontvanger geeft melding z.s.m. door aan Wolvenmeldpunt t.b.v. eerste screening 


2.1. Wolvenmeldpunt voert snelle screening uit op (on)waarschijnlijkheid wolf 


 Wolf onwaarschijnlijk: 


 Wolvenmeldpunt informeert z.s.m. provincie 


 Wolvenmeldpunt zorgt voor terugkoppeling naar eerste ontvanger 


 Wolf waarschijnlijk of zeker: 


 Wolvenmeldpunt informeert z.s.m. provincie 


2.2. Wolvenmeldpunt zorgt na definitieve validatie voor opname in NDFF 


 


3. Provincie draagt zorg voor het inlichten relevante organisaties en vervolgacties 


 


3.1. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf , dood ter plaatse 


 Betreffende provincie zorgt voor: 


 inlichten contactpersonen politie/BOA, WENR, DWHC, Terreinbeheerder (indien 


van toepassing) 


 vervoer en opslag van kadaver in koeling 


 Communicatie via persbericht 


 Laten uitvoeren van veldvalidatie 


 


3.2. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf, gewond ter plaatste 


 Betreffende provincie zorgt voor: 


 Inlichten en betrekken van een dierenarts en andere contactpersonen (zie 


hierboven) 


 Communicatie via persbericht 


 Indien dier ter plekke gedood, zie 3.1 


 Indien dier wordt behandeld [PM opvang + uitzetten, zie blad 5c protocol 2018] 


 


3.3. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf, niet meer ter plaatste 


 Betreffende provincie zorgt in samenspraak met politie en wolvenexpert voor nazoek door 


BOA of jachtaktehouder met zweethond en/of drone [PM: uitwerken] 


 Indien dier gevonden en dood, zie 3.1 


 Indien dier gevonden en gewond, zie 3.2 


 Indien dier niet gevonden [PM] 


 


 


PM: Uitwerken in stroomschema (als bijlage) + via kruisverwijzingen linken naar toelichting en nadere 


uitwerking per onderdeel. 
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Discussiepunten t.b.v. IPO Wolvenwerkgroep i.v.m. Handelingsprotocol Melding aangereden 


wolf 


 


1. Rol dierenarts bij aangereden wolf? 


In het Interprovinciaal Wolvenplan staat: “Er kan zich een situatie voordoen waarbij ingrijpen bij een 


gewonde wolf noodzakelijk is; bijvoorbeeld bij een aanrijding. In een dergelijk geval zal een 


dierenarts de afweging moeten maken of behandeling mogelijk is of niet.” 


 


Vraag: 


Willen we vasthouden aan vereiste dat een dierenarts de afweging moet maken of behandeling 


van een aangereden en gewonde wolf mogelijk is of moet een jachtaktehouder of BOA die 


afweging kunnen maken? 


 


Aanleiding om rol dierenarts ter discussie te stellen: 


 


 Ontbreken van een opvanglocatie: 


Er is in Nederland géén opvanglocatie beschikbaar (zie voor opvang punt 2). Zolang er 


geen opvanglocatie beschikbaar is, moet het ontbreken van een opvanglocatie door een 


dierenarts meegewogen worden in de vraag of behandeling van een wolf mogelijk is. Na 


behandeling kan immers tijdelijke opvang nodig zijn, maar vanwege het ontbreken 


daarvan kan behandeling niet in het belang van de wolf zijn en zou dan achterwege 


moeten blijven. 


 


 Deskundigheid dierenarts tav wolf is niet vanzelfsprekend: 


Niet elke willekeurige dierenarts is zonder meer deskundig om de afweging te maken of 


behandeling van een wolf mogelijk is én in het belang van de wolf is. 


o Er moet, als we vast willen blijven houden aan dit vereiste, een lijst zijn met een 


aantal gespecialiseerde dierenartsen die deze afweging kúnnen maken. 


o Met deze gespecialiseerde dierenartsen zullen dan ook afspraken gemaakt 


moeten worden over bereikbaarheid en de mate van betrokkenheid (is het nodig 


dat de dierenarts ter plaatse komt, de gewonde wolf naar de praktijk vervoerd 


wordt (zie ervaringen Duitsland), is consultatie op afstand mogelijk via telefoon of 


beeldbellen, betrekt een dierenarts een wolvenexpert). 


 


 SWN conformeert zich niet aan eerder door provincies opgestelde protocol 


SWN heeft een eigen protocol opgesteld dat haaks staat op de handelswijze in het eerder 


vastgestelde Draaiboek Wolf. Zo staat in de door SWN gecommuniceerde handelswijze 


dat aangesloten jachtaktehouders bevoegd zijn een ernstig gewonde wolf uit zijn lijden te 


verlossen. Dit lijkt in strijd met de Wnb omdat jachtaktehouders bij afhandeling valwild 


handelen op aansturing en onder regie van de Officier van Dienst  van de politie. De 


politie lijkt echter alleen bevoegd om opdracht te geven voor afschot als er een acuut 


gevaar is voor de openbare orde en veiligheid, dus niet enkel om een gewonde wolf uit 


zijn lijden te verlossen. Dat roept de vraag op of provincie bereid is een 


omgevingsvergunning o.g.v. Omgevingswet te verlenen waarin het doden van een ernstig 


gewonde wolf, onder voorschriften, wordt toegestaan. Een dergelijke vergunning zou dan 


op voorhand moeten worden verleend om onnodig lijden te voorkomen. 
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2. Opvang gewonde wolf wenselijk en uitvoerbaar? 


In het Interprovinciaal Wolvenplan staat: “Voor wolven die niet direct teruggezet kunnen worden 


dient een opvanggelegenheid beschikbaar te zijn. Hoewel opvangen voor een volwassen wolf moeilijk 


kan zijn wordt in eerste instantie toch gekozen voor opvang. Voor er tot vangen wordt overgegaan 


dient een opvangmogelijkheid geregeld te zijn om bij noodzaak de wolf direct daarheen te kunnen 


brengen. Omdat er zich onder de door RVO geschikt bevonden opvanglocaties voor wilde dieren, 


geen voor wolven geschikte opvanglocaties bevinden, dient hierin nog te worden voorzien.” 


 


Vraag: 


Willen we vasthouden aan uitgangspunt dat er een opvanglocatie beschikbaar moet zijn t.b.v. 


opvang en herstel van een – als gevolg van een aanrijding – ernstig gewonde wolf? En zo ja, willen 


we een opvanglocatie in Nederland? 


 


Aanleiding om opvang ter discussie te stellen: 


 


 Geen geschikte opvanglocatie beschikbaar in Nld 


o Er is geen opvanglocatie in Nederland waar een wolf kan herstellen. 


o Gewonde wolf moet dan overgebracht worden naar een opvanglocatie in 


Duitsland. Hier zijn afspraken voor nodig tussen Nederland (ministerie LNV) en 


Duitsland (federale ministerie van Milieu). Ook de vereiste formele toestemmingen 


moeten dan op voorhand beschikbaar zijn. 


o We kunnen in geactualiseerd wolvenplan niet opnieuw opnemen dat “hierin nog 


dient te worden voorzien”. Betekent dus dat – als we willen vasthouden aan 


uitgangspunt van opvang - hierover afspraken moeten zijn met Duitsland (al dan 


niet in afwachting van het regelen van geschikte opvang in Nld). 


 


 Dierenwelzijnsperspectief 


Vanuit dierenwelzijnsperspectief is een korte behandeling (indien echt noodzakelijk) en de 


wolf direct terugplaatsen het beste voor het dier. Langdurigere opvang van wilde wolf is 


zeer bezwaarlijk (waarvoor dan bovendien zeer gespecialiseerde opvang beschikbaar moet 


zijn). 
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Agendapunt 5 Voorstel uitwerking handelingsprotocollen wolf 

 

Aan: IPO Wolvenwerkgroep 

Van:  

Datum: 12 maart 2021   

 

 

Aanleiding: 

Onderdeel van de actualisatie van het Interprovinciaal Wolvenplan betreft de uitwerking van 

handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland (BAC VP 12 november en 17 december 2020). Hierbij 

is afgesproken dat het LOW bij de uitwerking van deze protocollen wordt betrokken (BAC VP 12 

november 2020, agendapunt 3a, startnotitie Landelijk Overleg Wolf ). 

 

T.b.v. de uitwerking van de handelingsprotocollen wordt nu een Plan van Aanpak voorgelegd. Om de 

hierin voorgestelde aanpak te illustreren is tevens een start gemaakt met de uitwerking van een 

‘Handelingsprocotol: Aangereden dier – mogelijk wolf’. 

 

 

Doel: ter bespreking, voorlopig vaststellen en agendering in LOW bespreken. 

 

 

Bespreekpunten: 

 

1. Concept ‘Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor wolf in Nederland’ 

1.1. Kan de werkgroep instemmen met het Plan van Aanpak? Zie bijlage 5.1 

1.2. Kan het Plan van Aanpak geagendeerd worden in het LOW? 

 

2. Concept ‘Handelingsprotocol Aangereden dier – mogelijk wolf’  

2.1. Heeft de werkgroep aandachtspunten bij de voorgestelde opzet van het handelingsprotocol 

Aangereden dier – mogelijk wolf? Zie bijlage 5.2 

2.2. Heroverwegen dan wel bevestigingen van 2 uitgangspunten in het huidige wolvenplan t.b.v. 

de verdere uitwerking van het handelingsprotocol. Zie bijlage 5.3  
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Bijlage 5.1 Wolvenwerkgroep 160321  

 

Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland 
Concept Plan van aanpak versie 110321 opgesteld door :  

 

 
Plan van Aanpak Handelingsprotocollen voor de wolf in Nederland 
 
1. De aanleiding 
De wolf is een beschermde diersoort in Nederland en valt onder internationale en nationale 
wetgeving. De 12 provincies worden geacht om, op basis van het Interprovinciale 
Wolvenplan, ieder zelf op een goede manier met de wolf om te gaan. De komst van de wolf 
roept zowel enthousiasme als onrust op. Het is niet altijd te voorspellen hoe zo’n dier zich 
gaat gedragen. Bovendien zijn er verschillen tussen een jonge, zwervende, solitaire wolf en 
gevestigde wolven die in een roedel leven. 
Veel partijen in Nederland bemoeien zich met de wolf, variërend van terreinbeherende 
organisaties, wetenschappers en ecologen, belangenorganisaties van boeren en 
schapenhouders tot aan hulpdiensten en toeristische organisaties.  
Provincies moeten weten, wat hun rol precies is, in welke gevallen ze zelf actie moeten 
ondernemen of moeten schakelen met onder andere hulpdiensten, hoe ze de juiste 
afwegingen moeten maken en wanneer ze bedrijven en burgers moeten informeren.  
Dit geldt in het algemeen, als een wolf in een provincie is gesignaleerd of zich gevestigd 
heeft en in versterkte mate in geval van incidenten en calamiteiten. Dan moet er snel en 
adequaat worden gereageerd. 
 
Duidelijke handelingsprotocollen 
Daartoe is het belangrijk, dat provinciale bestuurders en ambtenaren goed op de hoogte zijn 
van de gedragingen van wolven en van de regels en wetgeving. Nu is er het IPO Wolvenplan, 
waarin al veel nuttige informatie staat waarmee provincies aan de slag kunnen. Dit plan 
wordt in 2021 geactualiseerd. Het plan biedt weliswaar een aantal protocollen (zie bijlage 1 
Interprovinciaal wolvenplan), maar deze dekken niet alle situaties die zich met wolven 
kunnen voordoen en zijn niet praktisch genoeg om bij incidenten heel snel in actie te kunnen 
komen. Niet alleen provincies hebben behoefte aan concrete handvatten. Ook andere 
organisaties zoals de TBO’s, gemeenten, belangengroepen van veehouders en Wolven in 
Nederland willen meer duidelijkheid en denken na over en studeren op eigen protocollen.  
 
Er komen steeds meer wolven in Nederland en daardoor kunnen zich ook vaker incidenten  
voordoen of situaties ontstaan die niet helemaal duidelijk zijn maar die wel vanwege onrust 
bij boeren en burgers om snelle interpretatie en actie vragen. Het is daarbij onwenselijk 
indien provincies in gelijke gevallen verschillend gaan optreden, zeker ook gezien de 
polarisatie van voor- en tegenstanders van de wolf en de ophef die bij incidenten in de 
media en de social media ontstaat. 
 
In het IPO Wolvenoverleg werken de 12 provincies onder leiding van BIJ12 al samen aan de 
nieuwe versie van het IPO Wolvenplan en het lijkt daarom logisch om vanuit dit overleg te 
gaan werken aan een serie handelingsprotocollen die als bijlage kunnen worden opgenomen 
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en dus ook via de ambtelijke lijn van het IPO worden vastgesteld en daarmee een officiële 
status krijgen. 
 
2. De doelstelling 
Het doel is om te komen tot een serie handelingsprotocollen die voor provinciale 
bestuurders en ambtenaren handvatten bieden hoe te handelen in geval feitelijke situaties 
bij incidenten met wolven. Deze moeten juridisch en ecologisch juist zijn en tegelijkertijd 
concreet, beknopt en praktisch om meteen handelend te kunnen optreden. Ook de 
communicatieve aspecten worden daar bij in beeld gebracht. 
Er zullen handelingsprotocollen voor verschillende (nog nader te bepalen) situaties worden 
opgesteld. Iedere provincie kan de protocollen zelf verder invullen met regionale gegevens, 
zoals contactpersonen van provincie, veiligheidsregio’s, belangenorganisaties etc. Het gaat 
hierbij om openbare informatie waarmee professionals aan de slag kunnen gaan.  
 
Onder handelingsprotocollen verstaan we hoe op te treden bij een duidelijk afgebakend 
incidentele gebeurtenis annex feitelijke situatie.  
 
Onder handelingsprotocollen verstaan we overzichten waarin aangegeven is hoe te 
handelen bij incidentele gebeurtenissen. Een voorbeeld van het eerste is een duidelijk 
afgebakend incident als de vondst van een aangereden gewonde wolf.  In andere gevallen 
biedt een protocol een handelingsperspectief om vanuit een probleemsituatie  hiermee om 
te gaan.  
  
De protocollen worden eenmalig vastgesteld door het IPO en opgenomen als bijlage bij het 
vernieuwde IPO Wolvenplan. Ze zijn echter niet statisch, maar kunnen op basis van nieuwe 
kennis, ervaringen en feiten geactualiseerd worden. 
De protocollen worden gebundeld en zijn (anoniem) openbaar  beschikbaar op de website 
van BIJ12. 
 
3. De opdracht en werkwijze 
Enkele zaken die ik hieronder bespreek kunnen parallel aan elkaar worden uitgevoerd. 

a) Het projectteam inventariseert welke feitelijke situaties zich kunnen voordoen. Dit 
o.a. kan op basis van het bestaande IPO Wolvenplan (lopende tekst en bijlagen), 
informatie uit buurlanden bestuderen plus enkele provinciale protocollen 
(Overijssel).  

b) Informeel dit bespreken in het LOW en met WiN. Dat is goed voor het draagvlak.  
c) Het projectteam checkt de uitkomsten bij het IPO Wolvenoverleg en stelt zo nodig 

bij. Vaststellen wat we wel en niet gaan doen. 
d) Het projectteam stelt een lijst van algemene criteria op waaraan een 

handelingsprotocol moet voldoen. Hierbij een voorzet: 

 praktische zaken als lengte, leesbaarheid, duidelijke verwijzingen naar 
mensen en organisaties binnen en buiten de provincie, etc. 

 versienummer, datum, vindbaarheid van de meest actuele versie 

 aangeven van juridische kaders, plus aangeven van onzekerheden 

 eigenaarschap, afspraken voor updates 
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 beslisboom: wie beslist waarover, op welk moment, binnen welke termijn, 
wie is wanneer het bevoegde gezag? welke informatie is nodig, wie verschaft 
deze? wordt er in overleg met stakeholders besloten, zo ja met wie? 

 wat te doen bij onvolledige informatie of bij afwezigheid van stakeholders of 
specialisten? 

 afbakening: rol van provincie, veiligheidsregio, politie, etc. 

 communicatie: welke informatie mag of moet gedeeld worden, met wie, tot 
op welk detailniveau in tijd en ruimte? Actief of passief, welke kanalen, 
gericht aan wie? 

 opsomming van passende acties, middelen, beschikbaarheid en contacten 
(bijv. zenderen, opvanglocatie, afschieten, hulp door bijv. dierenartsen, 
deskundigen voor de beoordeling van de situatie, preventiemiddelen, etc.) 

 verwijzing opnemen voor het geval het toch geen wolf betreft, maar een 
ander dier dat schade aanricht of onrust veroorzaakt: hond, vos, goudjakhals,  

 welke ondersteuning is beschikbaar voor de div. stakeholders, via welke 
kanalen aan te vragen? 

 info over monitoring, schadeafhandeling, dna-afname 
e) Maak het praktisch: uitwerking van 2 cases. Aangereden wolf, wolf overleden en 

aangereden wolf, wolf leeft nog. 
f) Afstemming met koepels van benodigde externe partijen, zoals: Stichting 

Wildaanrijdingen, Dierenambulance, Veiligheidsregio en WBE’s. 
g) Dit leidt tot 2 concept-protocollen. Bespreken in het IPO Wolvenoverleg. Is het 

praktisch genoeg, zijn de stappen en procedures helder, is het juridisch juist, zijn de 
juiste partijen in beeld, zijn alternatieven beschreven (bijvoorbeeld: wat als een 
bepaalde partij onbereikbaar is?), is duidelijk wie wanneer waarover en met wie 
communiceert? (bijvoorbeeld om TBO’s, toeristische organisaties, burgers of boeren 
te waarschuwen) 

h) Bijstellen van deze 2 protocollen en uitwerking van de overige. Ook dit weer via 
informele afstemming met o.a. het LOW en WiN.  

i) Logische indeling van protocollen maken.  
j) Blijven checken met veiligheidsregio’s, dierenambulance en andere relevante 

partijen. 
k) Het geheel een laatste keer bespreken in het IPO Wolvenoverleg en dan de 

ambtelijke lijn van het IPO insturen. 
l) Uitkomsten van het juridische onderzoek en de fact finding study betrekken bij het 

opstellen van de protocollen. 
m) Na vaststelling de protocollen beschikbaar maken: 

 De bundeling via de website van BIJ12. 

 Per provincie een bestuurlijk en ambtelijk contact. Zij zorgen voor de vertaling 
naar hun eigen provincie. Zij zorgen voor het informeren van de juiste 
stakeholders intern en extern. Bijv. via de provinciale wolvencommissie. 

n) Het projectteam maakt een oplegger voor de provincies: hoe dit protocol in de eigen 
organisatie onder de aandacht te houden, wat te doen als er wijzigingen zijn 
(versienummers, partijen informeren), suggesties om op de juiste manier provinciale 
partners te betrekken en het protocol met hen te delen, tips om te zorgen dat hun 
medewerkers dit ook tussen de oren krijgen, praktische zaken als het delen van het 
protocol op de eigen website. 
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Het resultaat 
Een serie losbladige, printbare en digitaal te ontsluiten protocollen, gemakkelijk te 
actualiseren, die het framework bieden voor provincies om verder in te vullen.  
Hierbij een oplegger voor provincies met tips over versienummers, implementatie, updates, 
communicatie, etc. 
 
4. Personele inzet 
Wie voert wat uit, wie coördineert, wie bewaakt de voortgang, wie rapporteert aan  

 en  (intern BIJ12), wie zorgt voor agendering in het IPO 
Wolvenoverleg en voor de routing binnen het IPO?   
De afspraken over verantwoordelijkheden en inzet (beschikbare uren) per persoon. 
- communicatieadviseur BIJ12: trekker en schrijver:   
- inzet provincie Drenthe:   
- inzet provincie Brabant:  
- inzet BIJ12:  
Hebben we hiermee voldoende capaciteit? 
 
5. Budget 
Indien er kosten zijn van bijvoorbeeld personele inzet of materiaal, dan deze hier benoemen. 
P.M. 
 
6. Planning, fasering, mijlpalen 
Deel- en eindproducten, terugkoppelingen. Koppelen aan vergadercycli van IPO 
wolvenwerkgroep en LOW.  
P.M. Nader in te vullen. 
 
7. Risico’s en maatregelen 
Risico: Andere partijen komen zelf met protocollen. 
Maatregel: Partijen blijven betrekken, bevragen, informeren. 
 
8. Evaluatie 
p.m. 
 
BIJLAGE 1: 
Voorbeelduitwerking  
 
BIJLAGE 2 : Lijst van mogelijke feitelijke situaties 
PM. nader invullen 
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Concept Handelingsprotocol – Melding van een aangereden wolf 

Versie 12-3-2021,  

 

1. Doel 

1.1. Primaire doelen: 

1.1.1. borging openbare orde en veiligheid (incl verkeerveiligheid/vrije doorgang wegen) 

1.1.2. bescherming wolf 

1.2. Secundaire doelen: 

1.2.1. filteren van meldingen op waarschijnlijkheid wolf 

1.2.2. DNA en ander bewijs veiligstellen 

 

2. Communicatie 

2.1. Vooraf: 

2.1.1. BIJ12: Informeert alle betrokken instanties over handelingsprotocol, plaatst 

Handelingsprotocol + korte brochure op website 

2.1.2. Provincies en WiN: Verwijzen op website naar website BIJ12 

2.2. N.a.v. incident: 

2.2.1. Provincie brengt z.s.m. persbericht uit (volgens communicatieplan) 

 

3. Betrokkenen + rollen [PM: nog niet compleet]: 

1 Politie 

 

eerste ontvanger van de melding, regie over afhandeling van de 

aanrijding 

2 Dierenambulance eerste ontvanger van de melding, vervoer gewonde wolf 

3 Dierenarts Beoordeling of behandeling gewonde wolf mogelijk is 

4 WENR Verzamelen DNA en ander bewijs ter plaatse, DNA-onderzoek 

5 DWHC Sectie + veterinair onderzoek wolf 

6 Gemeente eerste ontvanger van de melding, assisteren bij afhandeling aanrijding 

7 Terreinbeheerder eerste ontvanger van de melding, assisteren bij afhandeling aanrijding 

8 Wolvenmeldpunt eerste ontvanger van de melding, snelle screening op 

waarschijnlijkheid wolf, advisering politie en/of provincie over 

afhandeling aanrijding, melding na validatie opnemen in NDFF 

9 Provincie eerste ontvanger van de melding, communicatie via persbericht, 

verlenen vereiste toestemmingen, zie onder 4. 

10 Ministerie LNV Verlenen vereiste toestemmingen, zie onder 4 

 

4. Vereiste vergunningen en/of ontheffingen 

[PM: relatie met juridische analyse] 

 

5. Openstaande discussiepunten 

 Rol dierenarts bij door aanrijding gewonde wolf 

 Opvang gewonde wolf. 

 Zie notitie ‘Discussiepunten t.b.v. IPO Wolvenwerkgroep i.v.m. Handelingsprotocol Melding 

aangereden wolf’ d.d. 10-3-2021. 
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Uitwerking Handelingsprotocol Melding aangereden dier – mogelijk wolf 

 

1. Ontvangst melding aangereden dier – mogelijk wolf 

1.1. Een waarnemer van de aanrijding meldt rechtstreeks aan een instantie: 

 Meest waarschijnlijke eerste ontvanger van de melding: Politie 

 Mogelijke andere ontvanger(s) van de melding: 

Dierenambulance, Gemeente, Terreinbeheerder, Provincie, BIJ12, Wolven in Nederland, 

Zoogdiervereniging, Faunabeheereenheid, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 

Waarneming.nl, LTO (lokale afdeling), Regiocoördinator wolf of vrijwilliger 

1.2. Een waarnemer plaats de melding direct op (social) media 

 [PM] 

 

2. Eerste ontvanger geeft melding z.s.m. door aan Wolvenmeldpunt t.b.v. eerste screening 

2.1. Wolvenmeldpunt voert snelle screening uit op (on)waarschijnlijkheid wolf 

 Wolf onwaarschijnlijk: 

 Wolvenmeldpunt informeert z.s.m. provincie 

 Wolvenmeldpunt zorgt voor terugkoppeling naar eerste ontvanger 

 Wolf waarschijnlijk of zeker: 

 Wolvenmeldpunt informeert z.s.m. provincie 

2.2. Wolvenmeldpunt zorgt na definitieve validatie voor opname in NDFF 

 

3. Provincie draagt zorg voor het inlichten relevante organisaties en vervolgacties 

 

3.1. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf , dood ter plaatse 

 Betreffende provincie zorgt voor: 

 inlichten contactpersonen politie/BOA, WENR, DWHC, Terreinbeheerder (indien 

van toepassing) 

 vervoer en opslag van kadaver in koeling 

 Communicatie via persbericht 

 Laten uitvoeren van veldvalidatie 

 

3.2. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf, gewond ter plaatste 

 Betreffende provincie zorgt voor: 

 Inlichten en betrekken van een dierenarts en andere contactpersonen (zie 

hierboven) 

 Communicatie via persbericht 

 Indien dier ter plekke gedood, zie 3.1 

 Indien dier wordt behandeld [PM opvang + uitzetten, zie blad 5c protocol 2018] 

 

3.3. In geval van: aangereden dier, mogelijk wolf, niet meer ter plaatste 

 Betreffende provincie zorgt in samenspraak met politie en wolvenexpert voor nazoek door 

BOA of jachtaktehouder met zweethond en/of drone [PM: uitwerken] 

 Indien dier gevonden en dood, zie 3.1 

 Indien dier gevonden en gewond, zie 3.2 

 Indien dier niet gevonden [PM] 

 

 

PM: Uitwerken in stroomschema (als bijlage) + via kruisverwijzingen linken naar toelichting en nadere 

uitwerking per onderdeel. 
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Discussiepunten t.b.v. IPO Wolvenwerkgroep i.v.m. Handelingsprotocol Melding aangereden 

wolf 

 

1. Rol dierenarts bij aangereden wolf? 

In het Interprovinciaal Wolvenplan staat: “Er kan zich een situatie voordoen waarbij ingrijpen bij een 

gewonde wolf noodzakelijk is; bijvoorbeeld bij een aanrijding. In een dergelijk geval zal een 

dierenarts de afweging moeten maken of behandeling mogelijk is of niet.” 

 

Vraag: 

Willen we vasthouden aan vereiste dat een dierenarts de afweging moet maken of behandeling 

van een aangereden en gewonde wolf mogelijk is of moet een jachtaktehouder of BOA die 

afweging kunnen maken? 

 

Aanleiding om rol dierenarts ter discussie te stellen: 

 

 Ontbreken van een opvanglocatie: 

Er is in Nederland géén opvanglocatie beschikbaar (zie voor opvang punt 2). Zolang er 

geen opvanglocatie beschikbaar is, moet het ontbreken van een opvanglocatie door een 

dierenarts meegewogen worden in de vraag of behandeling van een wolf mogelijk is. Na 

behandeling kan immers tijdelijke opvang nodig zijn, maar vanwege het ontbreken 

daarvan kan behandeling niet in het belang van de wolf zijn en zou dan achterwege 

moeten blijven. 

 

 Deskundigheid dierenarts tav wolf is niet vanzelfsprekend: 

Niet elke willekeurige dierenarts is zonder meer deskundig om de afweging te maken of 

behandeling van een wolf mogelijk is én in het belang van de wolf is. 

o Er moet, als we vast willen blijven houden aan dit vereiste, een lijst zijn met een 

aantal gespecialiseerde dierenartsen die deze afweging kúnnen maken. 

o Met deze gespecialiseerde dierenartsen zullen dan ook afspraken gemaakt 

moeten worden over bereikbaarheid en de mate van betrokkenheid (is het nodig 

dat de dierenarts ter plaatse komt, de gewonde wolf naar de praktijk vervoerd 

wordt (zie ervaringen Duitsland), is consultatie op afstand mogelijk via telefoon of 

beeldbellen, betrekt een dierenarts een wolvenexpert). 

 

 SWN conformeert zich niet aan eerder door provincies opgestelde protocol 

SWN heeft een eigen protocol opgesteld dat haaks staat op de handelswijze in het eerder 

vastgestelde Draaiboek Wolf. Zo staat in de door SWN gecommuniceerde handelswijze 

dat aangesloten jachtaktehouders bevoegd zijn een ernstig gewonde wolf uit zijn lijden te 

verlossen. Dit lijkt in strijd met de Wnb omdat jachtaktehouders bij afhandeling valwild 

handelen op aansturing en onder regie van de Officier van Dienst  van de politie. De 

politie lijkt echter alleen bevoegd om opdracht te geven voor afschot als er een acuut 

gevaar is voor de openbare orde en veiligheid, dus niet enkel om een gewonde wolf uit 

zijn lijden te verlossen. Dat roept de vraag op of provincie bereid is een 

omgevingsvergunning o.g.v. Omgevingswet te verlenen waarin het doden van een ernstig 

gewonde wolf, onder voorschriften, wordt toegestaan. Een dergelijke vergunning zou dan 

op voorhand moeten worden verleend om onnodig lijden te voorkomen. 
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2. Opvang gewonde wolf wenselijk en uitvoerbaar? 

In het Interprovinciaal Wolvenplan staat: “Voor wolven die niet direct teruggezet kunnen worden 

dient een opvanggelegenheid beschikbaar te zijn. Hoewel opvangen voor een volwassen wolf moeilijk 

kan zijn wordt in eerste instantie toch gekozen voor opvang. Voor er tot vangen wordt overgegaan 

dient een opvangmogelijkheid geregeld te zijn om bij noodzaak de wolf direct daarheen te kunnen 

brengen. Omdat er zich onder de door RVO geschikt bevonden opvanglocaties voor wilde dieren, 

geen voor wolven geschikte opvanglocaties bevinden, dient hierin nog te worden voorzien.” 

 

Vraag: 

Willen we vasthouden aan uitgangspunt dat er een opvanglocatie beschikbaar moet zijn t.b.v. 

opvang en herstel van een – als gevolg van een aanrijding – ernstig gewonde wolf? En zo ja, willen 

we een opvanglocatie in Nederland? 

 

Aanleiding om opvang ter discussie te stellen: 

 

 Geen geschikte opvanglocatie beschikbaar in Nld 

o Er is geen opvanglocatie in Nederland waar een wolf kan herstellen. 

o Gewonde wolf moet dan overgebracht worden naar een opvanglocatie in 

Duitsland. Hier zijn afspraken voor nodig tussen Nederland (ministerie LNV) en 

Duitsland (federale ministerie van Milieu). Ook de vereiste formele toestemmingen 

moeten dan op voorhand beschikbaar zijn. 

o We kunnen in geactualiseerd wolvenplan niet opnieuw opnemen dat “hierin nog 

dient te worden voorzien”. Betekent dus dat – als we willen vasthouden aan 

uitgangspunt van opvang - hierover afspraken moeten zijn met Duitsland (al dan 

niet in afwachting van het regelen van geschikte opvang in Nld). 

 

 Dierenwelzijnsperspectief 

Vanuit dierenwelzijnsperspectief is een korte behandeling (indien echt noodzakelijk) en de 

wolf direct terugplaatsen het beste voor het dier. Langdurigere opvang van wilde wolf is 

zeer bezwaarlijk (waarvoor dan bovendien zeer gespecialiseerde opvang beschikbaar moet 

zijn). 
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Introduction

Grey wolves (Canis lupus) once roamed almost every corner of the European continent (Deinet et al., 2013; Rigg et al., 2011). Decades of hunting and persecution, however, caused their numbers and habitats to dwindle, resulting in scattered populations confined to south and north-eastern Europe by the 1970s (Deinet et al., 2013). Due to a change in society’s attitude towards them, and stringent European and national protection laws, wolves have been on a significant comeback in Europe (Deinet et al., 2013; Fernández-Gil et al., 2018; Rigg et al., 2011). While this could be considered a conservation success, it gives rise to new challenges too. During their absence, agriculture has been intensified, natural landscapes replaced by urban and rural ones, and human populations increased (Kuijper et al., 2019). As a result human-wolf conflict in the form of livestock depredation and illegal retaliatory killings is increasing and intensifying in many regions, threatening not only human livelihoods, but also wolf populations (ibid.). Two other observations can be made. First, wolves are incredibly capable of living in these human-dominated landscapes, while, secondly, policymakers and farmers in these areas have largely forgotten how to govern, and live with wolves respectively; challenging human-wolf coexistence (Carter & Linnel, 2016; Kuijpers et al., 2019). 



Societal background & problem definition

In March 2015, after an absence of almost 150 years, a wolf officially visited the Netherlands again (Wolven in Nederland, n.d.). It briefly roamed through the provinces of Drenthe and Groningen after which it returned to Germany (ibid.). From then on wolf sightings became more regular and the return of (roaming) wolves in the Netherlands was a fact. Currently, wolves have settled (i.e. a wolf stayed in the same region for at least six months) in Gelderland, Noord-Brabant (and Limburg), and temporarily in Drenthe, and even formed packs in Gelderland (BIJ12, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; IPO, 2019). While many people are excited with the return of wolves, others are not. 

Proponents argue that wolves will have beneficial effects to ecosystem health by controlling population size and feeding patterns of grazers and supplying carcasses to scavengers, and state that wolves are an enrichment to the Dutch natural landscape (ARK, n.d.; Natuurmonumenten, n.d.; Wolven in Nederland, n.d.). Opponents on the other hand, argue that wolves no longer have a place in the human-dominated cultural landscapes of the Netherlands and argue that wolves will cause a lot of damage to livestock farmers through livestock depredation (NoWolvesBenelux, n.d.). Livestock depredation has increased rapidly since the first wolf sighting in 2015. Since then, 169 cases of livestock depredation by wolves have been confirmed, with more than half of them (87) in 2020 alone (BIJ12, 2020e). These 169 cases resulted in 771 killed animals, of which 767 were sheep (ibid.). As a result, resistance amongst sheep farmers has grown, and even the broader public support, and positive attitudes have slightly decreased during 2020 (LNV, 2020). 

To minimize livestock depredation by wolves, the provincial governments of Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, and Limburg have provided schemes for livestock farmers who are interested in taking preventive measures. Nonetheless, many farmers do not participate in these schemes. In Gelderland for example, only 24 of more than 600 possible sheep farmers applied for a subsidy to implement preventive measures (Provincial government official, personal communication, March 15, 2021). Furthermore, in Noord-Brabant, where the provincial government loans emergency-kits consisting of electric fences, only 17 sheep farmers applied, despite 43 cases of sheep depredation by wolves in Noord-Brabant in 2020 alone (BIJ12, 2020e; Provincie Noord-Brabant, n.d.; Provincial government official, personal communication, 2021). 

Considering the likeliness that wolves are here to stay and the fact that the number of wolves in the Netherlands is increasing, an unwillingness and inability of sheep farmers to adapt to wolves, combined with what appears to be an insufficient governance framework to manage human-wolf interactions, could cause major challenges to human-wolf coexistence (Carter & Linnell, 2016). As a result, the wildlife management organization BIJ12, the Interprovinciaal Overleg (IPO), and the abovementioned provincial governments are increasingly interested in gaining insights into sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions and how these interactions should be governed and managed in the Netherlands. 



Scientific background & knowledge gap

Previous scientific studies on livestock depredation have primarily addressed depredation as a conflict between humans and wildlife, with a focus on visible impacts such as livestock loss (Barua et al., 2013; Pooley et al., 2017; Redpath et al., 2015). Consequently, management of these impacts is often technical and aimed at minimizing wildlife-induced damages and costs (ibid.). Recent studies, however, increasingly approach human-wildlife conflict (HWC) (and thus livestock depredation) as a conflict fundamentally between humans (Dickman, 2010; Frank, 2015; Manfredo & Dayer, 2004; Nyhus, 2016; Peterson et al., 2010; Redpath et al., 2015; White & Ward, 2010). These HWCs are often human-human conflicts about wildlife, instead of with (ibid.). Despite this realization, most research that addresses these human-human conflicts have focussed on developing countries, rather than developed countries such as the Netherlands. In developed (often Western) countries, livestock depredation is typically still addressed as HWC, therefore mitigation strategies are commonly technical, instead of addressing the root causes of conflict (König et al., 2020; Kuijper et al., 2019). This can also be observed in the case of human-wolf interactions in the Netherlands, where top-down government schemes, such as the Interprovinciaal Wolvenplan, focus primarily on preventive measures, such as electric fences, and financial compensation. 

Recently, the scientific literature focussing on the concept of human-wildlife coexistence has been increasing (König et al., 2020). A conclusive definition of this concept in relation to human-wildlife interactions (HWI) has yet to be established, however, most studies addressing coexistence define it as a situation in which both humans and wildlife behaviourally co-adapt to living in a shared landscape with each other, wildlife populations are persistent, risk levels are tolerable, and both humans and wildlife are able to sustain in their livelihoods (Carter & Linnell, 2016; Frank, 2016; Madden, 2004; Nyhus, 2016; Peterson et al., 2010). A key aspect in facilitating coexistence is the presence of effective institutions that govern and manage HWI (Carter & Linnell, 2016; Frank, 2016; König et al., 2020).

A crucial knowledge gap is whether conflict and coexistence are more related to ecological and environmental factors or to social, cultural, and political factors (Carter & Linnell, 2016; Frank, 2016; König et al., 2020; Marchini et al., 2019; Nyhus, 2016). Consequently, it is still unclear how to effectively govern and manage HWI in such a way that these interactions will be perceived as coexistence instead of conflict (ibid.).



Research aim & questions

This research aims to filling the abovementioned knowledge gaps by building theory on how different factors influence people’s perceptions of human-wolf interactions as conflict or coexistence, and consequently on how to govern and manage HWI in such a way that it contributes to coexistence. From this aim, the following main research question is derived:

How can effective governance and management of human-wolf interactions 	contribute to human-wolf coexistence?

To answer the main research question, the following sub-questions will be answered:

1. What are the characteristics of human-wolf interactions?

2. How are human-wolf interactions governed and managed?

3. How do sheep farmers perceive and experience human-wolf interactions (from conflict to coexistence)?

4. What factors affect sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions?

5. What factors affect sheep farmers’ participation in existing measures that govern and manage human-wolf interactions?

6. What are sheep farmers’ views on how to govern and manage human-wolf interactions to enable human-wolf coexistence?






Research framework



Figure 1 Research framework



Scientific and societal relevance

The scientific relevance is twofold. First, by exploring sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions and the factors that determine these perceptions, this research will contribute to filling the knowledge gap concerning whether conflict and coexistence are more related to ecological and environmental, or to social, cultural, and political factors. Secondly, by exploring sheep farmers’ thoughts on the governance and management of human-wolf interactions, this research will gain novel insights into how these interactions should be governed and managed to maximize coexistence and minimize conflict. 

	The scientific relevance directly relates to the societal relevance, since this research will be done in an informal collaboration with BIJ12, an executive wildlife management organisation in the Netherlands. BIJ12 is part of the IPO, which is an institute that is part of the policymaking process in the Netherlands. Therefore, the results of this research will potentially have some influence on wolf-related policies and strategies in the Netherlands and will consequently contribute to enabling human-wolf coexistence. 


Concepts & theories

In the following section the main concepts of this research will be explained. These include: human-wildlife interactions, human-wildlife conflict, and human-wildlife coexistence. 



Human-wildlife interactions: Conflict to coexistence

Interactions between humans and wildlife are as old as humanity itself (Nyhus, 2016). Due to habitat loss, habitat fragmentation, and habitat degradation (amongst others) HWI are increasing worldwide (Kansky et al., 2016; Marchini et al., 2019). Therefore, the need to effectively address these interactions has never been higher (Carter & Linnell, 2016). 

Despite the fact that HWI can be positive and negative, they are generally framed as being negative (Frank, 2016; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2017; Redpath et al., 2015). Negative HWI range from competition over habitat and resources, crop and livestock depredation, opportunity costs, attacks on humans, and subsequent retaliatory killings (Dickman, 2010; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2016). On the other hand, positive HWI are related to various ecosystem services (e.g. pollination), education, recreation, and economic reasons (e.g. wildlife tourism), or cultural significance (ibid.). 

	Whether HWI (positive or negative) are experienced as conflicts or coexistence depends on numerous determining factors that are unique to its context. In general, important factors can be categorized as ecological, environmental, social, cultural, political, and economic (Carter & Linnell, 2016; Dickman, 2010; Dorresteijn et al., 2016; Hill, 2004; Hill, 2015; Kansky et al., 2016; Madden, 2004; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2017). It should be emphasized that these factors are interpretive and frequently construct meaning through how they are perceived to be, rather than their actualities (Hill, 2015; Peterson, et al., 2010; Redpath et al., 2015). Furthermore, the various factors are interconnected and their perceptions are often in line with people’s own agendas (Hill, 2015).   



Human-wildlife conflict: Wildlife impacts, human conflicts

HWCs are commonly defined as negative interactions between people and wildlife, in which actions by humans or wildlife have an adverse effect on the other (Barua et al., 2013; Nyhus, 2016, p. 145). Considering the focus of this research, this section will primarily focus on livestock depredation by large carnivores. 

Livestock depredation can lead to HWCs. Conflict is defined in various ways, such as: “a state of opposition or hostilities”, “a clashing of opposed principles”, or “expressed disagreements among groups who see incompatible goals” (Madden & McQuinn, 2014; Redpath et al., 2014). Framing livestock depredation as a conflict between humans and wildlife, however, has received increasing critique. Many argue that by framing it as a conflict, the animal is portrayed as a conscious antagonist, purposely interfering in peoples’ attempt to sustain their livelihoods (Hill, 2015; Peterson et al., 2010; Redpath et al., 2014). The realizations that HWCs are in fact frequently human conflicts about wildlife, instead of with, led Young et al. (2010) to suggest to separate HWCs into two parts: 1) wildlife impacts, and 2) human conflicts.



Wildlife impacts

Impacts from livestock depredation can be real or perceived, and separated into visible and invisible impacts (Peterson et al., 2010). Visible impacts are livestock loss and subsequently monetary losses (Barua et al., 2013; Kansky et al., 2016). These visible impacts are generally addressed with technical solutions such as financial compensation, or fences (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016). 

	More complex wildlife impacts are invisible impacts, such as opportunity costs, transaction costs, and mental- and physical health impacts (Barua et al., 2013). These impacts are often overlooked by policymakers, and extremely difficult to mitigate (Barua et al., 2013; Kansky et al., 2016). 



Human conflicts

Studies show that despite the implementation of technical solutions to mitigate wildlife impacts, conflicts are rarely resolved, suggesting that antagonistic attitudes and behaviour towards wildlife has deeper rooted causes (Dickman, 2010; Hill, 2015). These causes usually reflect conflicts between the views of different human stakeholders, such as the government, conservationists, and farmers, about how to manage wildlife (Pooley et al., 2017; Treves & Karanth, 2003). Within these conflicts, (marginalised) farmers often feel that the interests of wildlife are favoured over theirs. Conflicts concerning the management of wildlife commonly originate and intensify through discrepancies between stakeholders’ needs, and views of the world and each other, questions of access and control, and apparent incompatible goals (Madden, 2004; Pooley et al., 2017). 

	Intensification of conflict is often connected to a history of inequity, where marginal groups have been disadvantaged by society and politics (Madden, 2004; Madden & McQuinn, 2014). Distrust, poor or no communication, and negative perceptions of each other are the result, and subsequently lead to negative action, maintaining and intensifying the conflict (ibid.). 



Human-wildlife coexistence

A relatively novel concept in relation to HWI is coexistence. In its essence, coexistence is a state in which humans and wildlife exist or live together (Frank, 2016; Marchini et al., 2019). A more holistic and regularly referenced definition comes from Carter and Linnell (2016): “we conceptualize coexistence as a ‘dynamic but sustainable state in which humans and large carnivores co-adapt to living in shared landscapes where human interactions with carnivores are governed by effective institutions that ensure long-term carnivore population persistence, social legitimacy, and tolerable levels of risk’” (p. 575). Here, the emphasis lies on human-carnivore (and in this case wolf) co-adaptation through effective governance and management. Instead of exclusively focussing on reducing negative interactions, co-adaption should additionally focus on increasing positive interactions and behaviour between humans and wildlife, and increasing positive attitudes towards wildlife (Frank, 2016). Furthermore, coexistence is realized when both the interests of humans and wildlife are satisfied  (ibid.). This can be achieved peacefully or competitively (e.g. through tolerance for wildlife impacts), however some form of sustainable harmony is required (Frank, 2016; Marchini et al., 2019). 

Coexistence is further characterized by both HWI and human-human interactions, thus acknowledging the human dynamics inherent to many HWCs, and the interconnectedness of human and natural systems (Carter & Linnell, 2016; Dorresteijn et al., 2016; Marchini et al., 2019). Coexistence is not static, it is a continuous, dynamic negotiation and interaction between human stakeholders, wildlife, and various contextual factors, all shaped by and shaping peoples’ perceptions and experiences (Dorresteijn et al., 2016; König et al., 2020). 

Hence, despite the abovementioned definition, coexistence is a concept that has no single definition that is universally applicable. Its meaning is formed, shaped, and constructed through people’s perceptions, interpretations, experiences, and values, while existing in a specific context (Frank, 2016).



Conflict or coexistence: Potential determining factors

Various factors can influence whether sheep farmers will perceive and experience human-wolf interactions as conflict or coexistence. Some of the factors frequently mentioned in scientific literature will be discussed below. The factors that will be addressed in this section are: ecological, environmental, social, cultural, political, and economic.



Ecological

Ecological factors primarily relate to ecosystems, and actual and perceived animal behaviour. Actual animal behaviour negatively influencing perceptions of HWI is livestock depredation (Pooley et al., 2017). Nonetheless, actual animal behaviour is affected by other ecological factors such as food and water distribution (Nyhus, 2016). The abundance of wild ungulate prey is a strong determinant for the level of livestock depredation (Kuijper et al., 2019). Hence, when “prey” availability is artificially increased through livestock, chances for livestock depredation increase significantly, especially in areas where livestock densities are high and protection methods are lacking, i.e. in the Netherlands (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016; Treves & Karanth, 2003).

	Additional to actual animal behaviour, perceived animal behaviour is another ecological factor determining conflict and coexistence. Mental capacities and human-like social behaviour generally result in more positive perceptions and higher levels of tolerance towards an animal (Kansky et al., 2016). If a non-human species cannot satisfy an expectation of human-like behaviour, this will lead to a negative perception (ibid.). 



Environmental

Environmental factors primarily relate to geography, landscape (use), and proximity between humans and wildlife. Two types of areas are especially prone to conflict, namely “agricultural landscapes that provide habitat for wildlife […] and areas surrounding PAs” (König et al., 2020, p. 789). Additionally, farmers who do not take preventive measures against livestock depredation (as a land use), especially in these conflict prone areas, are more likely to experience livestock depredation and subsequently have more negative perceptions of human-wolf interactions (Kuijper et al., 2019; Pooley et al., 2017). 

	Lastly, proximity to wildlife and subsequently (positive or negative) meaningful events are important determinants of perceptions of human-wolf interactions (Frank, 2016; Kansky et al., 2016). Positive meaningful events significantly increase perceptions of intangible benefits connected to wildlife (Kansky et al., 2016), suggesting that next to minimizing negative human-wolf interactions, it is paramount to additionally maximize positive human-wolf interactions. 



Social

Social factors relate to risks, control, historical contexts and habits, and levels of tolerance. First, perceptions of risk are an important determinant for how HWI are experienced. Risk relates to the level of exposure to a threat, such as livestock depredation. Interestingly, more often than not there is a discrepancy between perceptions of risk, actual risk, and proportional responses to risk (Nyhus, 2016, p. 153). Perceptions of risk are influenced by the size of the animal (large and more visible equals more risk), whether it is considered dangerous (more dangerous equals more risk), and by the rarity and novelty of events (Hill, 2004). Perceptions of risk related to livestock depredation by wolves, for example, could be disproportionally high compared to livestock depredation by dogs, because depredation by wolves happens less frequent, is relatively new, and wolves are large and potentially dangerous carnivores (Nyhus, 2016). 

	Secondly, perceptions of control are a significant determinant for how HWI are perceived. People that have little control over HWI perceive higher levels of risk and higher levels of human-human conflict (Hill, 2004; Madden, 2004). Perceptions of control are influenced by the species (i.e. a wild animal is perceived to be less predictable than a domestic animal), and strongly by the laws that govern HWI; a ban on hunting can lead people to believe that their most effective mean to protect livestock has been eliminated (ibid.). 

	Thirdly, historical context and habits are important factors. Studies show that in places where large carnivores never disappeared perceptions of coexistence is higher, compared to places where carnivores did disappear (i.e. in the Netherlands) (Kansky et al., 2016; Nyhus, 2016). Nyhus (2016) states that “local communities may perceive the return of large carnivores as contradicting recalled historical values, recollections, and actions” (p. 154). This relates to the habits livestock farmers may have. These habits develop in relatively stable contexts over a longer period of time; in a situation where wolves have been absent for approximately 150 years, farmers will have developed habits that are not sufficient for protecting livestock against wolves. Habits are difficult to change, which could explain unwillingness to take preventive measures (Kansky et al., 2016). 

	Lastly, an important factor for determining the level of coexistence is tolerance. According to Frank (2016) tolerance attitudes “encompass acceptance towards feelings, habits, beliefs, or behaviours differing from or conflicting with one’s own” (p. 740). High levels of tolerance could indicate experiences of coexistence, despite the presence of negative HWI (ibid.). 



Cultural

Cultural factors primarily relate to symbolic meanings of wildlife, and to environmental ethics. Symbolic or cultural meanings of wild animals can vary widely between different groups of people, and can significantly influence how HWI are perceived (Hill, 2015). The wolf, for example, is seen as Canis lupus by scientists studying the animal, as an admired hunter and animal kin by northern indigenous cultures, and as a dangerous predator by many pastoralists and livestock farmers (Pooley et al., 2017). 

	Furthermore, environmental ethics (i.e. the way humans perceive and value nature and the environment) is an important factor in determining peoples’ perceptions towards human-wolf interactions. The primary distinction is between utilitarian values (in which nature derives its value through its use to humans) and intrinsic values (in which nature has value regardless of its use to humans) (Kansky et al., 2016; König et al., 2020). In the case of livestock depredation, a sheep farmer with utilitarian values would have more negative perceptions of livestock depredation, compared to a sheep farmer that values wolves intrinsically (ibid.). 



Political

Political factors are inherently connected to the relationship between citizens and their government. They are important factors in determining how (the governance of) HWI are experienced. In essence, HWI can become conflicts when people feel that wildlife needs are prioritized over theirs (Madden, 2004). This could result in the perception of wildlife as an “ally” of the government, or conservation organisations (Pooley et al., 2017). 

A major component in affecting perceptions of HWI is disempowerment. People who feel that additional risks are imposed on them by external authorities, feel that they are obligated to take specific (prevention) measures, or feel they lose their “ownership” of wildlife management, are more prone to perceive HWI as conflict (Hill 2004; Hill, 2015; Madden, 2004). Note the relation with perceptions of control. This process of disempowerment can lead to people redirecting their concerns and conflicts with authority towards wildlife through a “discourse of blame” (Hill, 2015). An extreme consequence of this “discourse of blame”, disempowerment, lack of control, and fear to participate in formal politics is engagement in hidden forms of political action, such as illegal retaliatory killings and poaching of wildlife (König et al., 2020; Pooley et al., 2017). Naturally, this will only fuel and intensify feelings of conflict.

Questions and expectations of responsibility, control, ownership, and authority regarding wildlife further affect perceptions of HWI (Hill, 2004; Kansky et al., 2016; Pooley et al., 2017). Who is perceived to have ownership and control over wolves? Who can be held responsible for negative human-wolf interactions? And, who is expected, and has the authority to intervene in human-wolf interactions? These are all questions that may influence perceptions of coexistence, and, if there is a mismatch between people’s expectations and realities of human-wildlife governance, this may further intensify perceived conflict (Hill, 2004). 



Economic

People that differ in wealth, and thus in vulnerability and resilience to livestock depredation, may also differ in their perceptions of HWI (Pooley et al., 2017). Nonetheless, studies have shown no significant relation between financial losses or costs and perceptions of conflict (Kuijper et al., 2019; Madden & McQuinn, 2014). Furthermore, since the level of prosperity in Europe is relatively high, Rigg et al. (2011) argue that human-wolf conflict in Europe (and the Netherlands) is more related to the other factors described in this chapter, rather than economic factors. 



Governance and management

Despite a growing (scientific) recognition of the complex socio-cultural, and political factors that are inherent to how HWI are perceived and experienced, human-wildlife governance and management still tend to focus on technical fixes (Madden & McQuinn, 2014; Pooley et al., 2017). While these are well-intentioned, they do neglect deeply rooted, underlying factors that drive conflicts (ibid.). Kuijper et al. (2019) identify four current governance strategies related to human-wolf interactions. 

	The first strategy “management aimed at population control” is characterized by lethal control of wolf populations (Kuijper et al., 2019). Despite lethal control being prohibited in the EU, there are certain exceptional scenarios in which it is allowed to kill a “problematic” wolf (Fernández-Gil et al., 2018; IPO, 2019). Unregulated or illegal harvesting of wolves however, can be a serious threat to the species (Nyhus, 2016).

	The second strategy “no interference: management aimed at protection, prevention and damage compensation” is the approach in the Netherlands (Kuijper et al., 2019). This approach focusses on free expansion and settlement of wolf populations, which is beneficial for the species. It will, however, likely result in an increase and intensification of human-wolf conflict, because farmers in the Netherlands are generally not used to (i.e. habituated) taking preventive measures against depredation (ibid.). An additional challenge of this approach is the focus on financial compensation for livestock losses, which has shown to further increase human-wolf conflict because it led to a neglect of preventive measures (Barua et al., 2013).

	The third strategy “fencing: management aimed at separating wolves from humans” focusses on the use of fences to minimize livestock depredation. Fences can be implemented to keep carnivores within certain areas (fencing-in) or to keep carnivores out of certain areas (fencing-out) (Kuijper et al., 2019). Especially fencing-out (which is being implemented in the Netherlands in some provinces) can be an effective method to mitigate livestock depredation (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016). 

	The fourth strategy “soft boundaries: reducing human-wolf conflicts by managing behaviour of wolves and humans” relates to co-adaption. It focusses on the use of repellents, deterrents, and aversive conditioning (e.g. guard dogs) (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016). These methods, however, have shown to be only temporarily effective (ibid.). 

	From these four common strategies it is evident that technical fixes that address ecological, environmental, and economic drivers of conflict at best, are still dominant. This demonstrates the knowledge gap considering how to govern and manage HWI to enable coexistence. Many scientists agree on the fact that to enable coexistence, understanding local perspectives, perceptions, and conditions is paramount (Carter & Linnell, 2016; Kansky et al., 2016; König et al., 2020; Pooley et al., 2017). Co-creation, collaborative and participatory planning, community-based governance and management are some of the options to improve inclusive policymaking and engage in local realities of human-wolf interactions (Nyhus, 2016). Simultaneously, policymakers do recognize that human-wolf interactions are of a transboundary nature, and that policy should therefore be transboundary as well, contesting the need to focus on local scales (König et al., 2020). It demonstrates yet another challenge to realizing human-wolf coexistence. 






Conceptual framework

Human-wolf interactions can be experienced both positively and negatively. How these interactions are perceived and whether they result in conflict or coexistence depends on various factors, ranging from ecological, environmental, social, cultural, political, to economic. Governance and management of these factors and human-wolf interactions are crucial in determining whether these interactions result in conflict, or coexistence. The connections between the concepts are shown in Figure 2. 





Figure 2 Conceptual framework




Methodology

This research will be executed in an informal collaboration with BIJ12, in which their role is primarily to give advice and access to their network. Therefore, BIJ12 can be considered as a key informant and part of the research network. It should be noted that this is still an independent research and BIJ12 does not have a prominent role in determining the research focus. In exchange for access to their network, the findings of this thesis will be shared with BIJ12 in the form of an action plan or policy brief. All research participants will be informed of this fact and asked for their consent.



Research methods

This research will take a qualitative approach. This approach is particularly useful for understanding behaviour, beliefs, opinions, perceptions, and experiences of the participants (Hennink et al., 2011). Data will be collected by means of the following methods (See Table 1 for an overview).

	Literature study will help identify the characteristics of human-wolf interactions, and the governance and policy context regarding human-wolf interactions.

In-depth interviews will contribute to gaining insights into personal perceptions and experiences of human-wolf interactions. Additionally, expert interviews will contribute in gaining an in-depth understanding of current wolf policy. An interview guide based on themes and questions derived from the “Concepts & theories” chapter will structure the interviews.

	Focus group discussions will help gain insights into group dynamics and into if and how sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions and views on wolf governance differ from each other. 

	Lastly, (participatory) observations will contribute to gaining insights into sheep farmers’ experiences of livestock depredation, and into sheep farmers’ daily experiences and interactions with their sheep. Observations will take place only if the COVID-19 situation will allow for it and while taking COVID-19 measures into account.

	These qualitative methods will contribute in gaining an understanding of the perspectives of sheep farmers in relation to human-wolf interactions in the Netherlands. It is important to recognize that the findings obtained from these emic perspectives will reflect subjective interpretations of both research participants and researcher. Hence, it is important to reflect on the collection, analysis, and interpretation of data (Hennink et al., 2011; Hill, 2015). 







Table 1 Overview of research methods

		Method

		Data collection

		Analysis

		Research question



		Desk research

		Literature study

		Open, inductive coding (Nvivo)

		SQ 1, 2



		Semi-structured in-depth interviews

		Audio recording, notes, transcripts

		Open, inductive coding (Nvivo)

		SQ 3, 4, 5, 6 



		Focus group discussion

		Audio recording, notes, transcripts

		Open, inductive coding (Nvivo)

		SQ 3, 4, 5, 6



		(Participant) observation

		Photographs, notes

		Open, inductive coding (Nvivo)

		SQ 3, 4, 5







Recruitment of participants

In qualitative research, the goal is not to generalize the findings over a broader population (Hennink et al., 2011), therefore the research participants will be purposely selected based on certain characteristics. This way it will be ensured that sheep farmers from every end of the spectrum (pro-, anti-, and neutral-wolf) will be included in the research. The recruitment of participants will happen through formal and informal networks, and snowball sampling. To guarantee participants’ anonymity, BIJ12 will not be informed of the identities of the selected participants. This research focusses on sheep farmers in the provinces of Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, and Limburg, because these provinces currently have some form of prevention schemes in place; wolves are or were settled in these provinces; and these provinces experience the highest level of livestock depredation by wolves. Further characteristics are shown in Table 2. The number of participants will be determined by information saturation. Nonetheless, it is expected to conduct around 20 interviews.



Table 2 Characteristics of participants

		Number of participants

		Location

		Preventive measures (y/n)



		~5

		Drenthe

		50/50



		~5

		Gelderland

		50/50



		~5

		Noord-Brabant

		50/50



		~5

		Limburg

		50/50















Ethical considerations

Informed consent

It is crucial to adequately inform the research participants about what will happen with the findings of this thesis. Therefore, all research participants will be informed and given the opportunity to ask questions about the research. Consent will be asked, and if granted, made formal through signing of the informed consent form. 



Anonymity

In general, all data will be collected, stored, and analysed anonymously (e.g. via a participant number, or pseudonym). If it is beneficial to refer to a participants’ name (i.e. to an expert), the participant will be informed and asked for consent.
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Introduction 
Grey wolves (Canis lupus) once roamed almost every corner of the European continent 
(Deinet et al., 2013; Rigg et al., 2011). Decades of hunting and persecution, however, 
caused their numbers and habitats to dwindle, resulting in scattered populations confined 
to south and north-eastern Europe by the 1970s (Deinet et al., 2013). Due to a change in 
society’s attitude towards them, and stringent European and national protection laws, 
wolves have been on a significant comeback in Europe (Deinet et al., 2013; Fernández-Gil 
et al., 2018; Rigg et al., 2011). While this could be considered a conservation success, it 
gives rise to new challenges too. During their absence, agriculture has been intensified, 
natural landscapes replaced by urban and rural ones, and human populations increased 
(Kuijper et al., 2019). As a result human-wolf conflict in the form of livestock depredation 
and illegal retaliatory killings is increasing and intensifying in many regions, threatening 
not only human livelihoods, but also wolf populations (ibid.). Two other observations can 
be made. First, wolves are incredibly capable of living in these human-dominated 
landscapes, while, secondly, policymakers and farmers in these areas have largely 
forgotten how to govern, and live with wolves respectively; challenging human-wolf 
coexistence (Carter & Linnel, 2016; Kuijpers et al., 2019).  

 

Societal background & problem definition 

In March 2015, after an absence of almost 150 years, a wolf officially visited the 
Netherlands again (Wolven in Nederland, n.d.). It briefly roamed through the provinces of 
Drenthe and Groningen after which it returned to Germany (ibid.). From then on wolf 
sightings became more regular and the return of (roaming) wolves in the Netherlands 
was a fact. Currently, wolves have settled (i.e. a wolf stayed in the same region for at least 
six months) in Gelderland, Noord-Brabant (and Limburg), and temporarily in Drenthe, 
and even formed packs in Gelderland (BIJ12, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; IPO, 2019). 
While many people are excited with the return of wolves, others are not.  

Proponents argue that wolves will have beneficial effects to ecosystem health by 
controlling population size and feeding patterns of grazers and supplying carcasses to 
scavengers, and state that wolves are an enrichment to the Dutch natural landscape (ARK, 
n.d.; Natuurmonumenten, n.d.; Wolven in Nederland, n.d.). Opponents on the other hand, 
argue that wolves no longer have a place in the human-dominated cultural landscapes of 
the Netherlands and argue that wolves will cause a lot of damage to livestock farmers 
through livestock depredation (NoWolvesBenelux, n.d.). Livestock depredation has 
increased rapidly since the first wolf sighting in 2015. Since then, 169 cases of livestock 
depredation by wolves have been confirmed, with more than half of them (87) in 2020 
alone (BIJ12, 2020e). These 169 cases resulted in 771 killed animals, of which 767 were 
sheep (ibid.). As a result, resistance amongst sheep farmers has grown, and even the 
broader public support, and positive attitudes have slightly decreased during 2020 (LNV, 
2020).  

To minimize livestock depredation by wolves, the provincial governments of 
Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, and Limburg have provided schemes for livestock 
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farmers who are interested in taking preventive measures. Nonetheless, many farmers do 
not participate in these schemes. In Gelderland for example, only 24 of more than 600 
possible sheep farmers applied for a subsidy to implement preventive measures 
(Provincial government official, personal communication, March 15, 2021). Furthermore, 
in Noord-Brabant, where the provincial government loans emergency-kits consisting of 
electric fences, only 17 sheep farmers applied, despite 43 cases of sheep depredation by 
wolves in Noord-Brabant in 2020 alone (BIJ12, 2020e; Provincie Noord-Brabant, n.d.; 
Provincial government official, personal communication, 2021).  

Considering the likeliness that wolves are here to stay and the fact that the number 
of wolves in the Netherlands is increasing, an unwillingness and inability of sheep farmers 
to adapt to wolves, combined with what appears to be an insufficient governance 
framework to manage human-wolf interactions, could cause major challenges to human-
wolf coexistence (Carter & Linnell, 2016). As a result, the wildlife management 
organization BIJ12, the Interprovinciaal Overleg (IPO), and the abovementioned 
provincial governments are increasingly interested in gaining insights into sheep farmers’ 
perceptions of human-wolf interactions and how these interactions should be governed 
and managed in the Netherlands.  

 

Scientific background & knowledge gap 

Previous scientific studies on livestock depredation have primarily addressed 
depredation as a conflict between humans and wildlife, with a focus on visible impacts 
such as livestock loss (Barua et al., 2013; Pooley et al., 2017; Redpath et al., 2015). 
Consequently, management of these impacts is often technical and aimed at minimizing 
wildlife-induced damages and costs (ibid.). Recent studies, however, increasingly 
approach human-wildlife conflict (HWC) (and thus livestock depredation) as a conflict 
fundamentally between humans (Dickman, 2010; Frank, 2015; Manfredo & Dayer, 2004; 
Nyhus, 2016; Peterson et al., 2010; Redpath et al., 2015; White & Ward, 2010). These 
HWCs are often human-human conflicts about wildlife, instead of with (ibid.). Despite this 
realization, most research that addresses these human-human conflicts have focussed on 
developing countries, rather than developed countries such as the Netherlands. In 
developed (often Western) countries, livestock depredation is typically still addressed as 
HWC, therefore mitigation strategies are commonly technical, instead of addressing the 
root causes of conflict (König et al., 2020; Kuijper et al., 2019). This can also be observed 
in the case of human-wolf interactions in the Netherlands, where top-down government 
schemes, such as the Interprovinciaal Wolvenplan, focus primarily on preventive 
measures, such as electric fences, and financial compensation.  

Recently, the scientific literature focussing on the concept of human-wildlife 
coexistence has been increasing (König et al., 2020). A conclusive definition of this 
concept in relation to human-wildlife interactions (HWI) has yet to be established, 
however, most studies addressing coexistence define it as a situation in which both 
humans and wildlife behaviourally co-adapt to living in a shared landscape with each 
other, wildlife populations are persistent, risk levels are tolerable, and both humans and 
wildlife are able to sustain in their livelihoods (Carter & Linnell, 2016; Frank, 2016; 
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Madden, 2004; Nyhus, 2016; Peterson et al., 2010). A key aspect in facilitating coexistence 
is the presence of effective institutions that govern and manage HWI (Carter & Linnell, 
2016; Frank, 2016; König et al., 2020). 

A crucial knowledge gap is whether conflict and coexistence are more related to 
ecological and environmental factors or to social, cultural, and political factors (Carter & 
Linnell, 2016; Frank, 2016; König et al., 2020; Marchini et al., 2019; Nyhus, 2016). 
Consequently, it is still unclear how to effectively govern and manage HWI in such a way 
that these interactions will be perceived as coexistence instead of conflict (ibid.). 

 

Research aim & questions 

This research aims to filling the abovementioned knowledge gaps by building theory on 
how different factors influence people’s perceptions of human-wolf interactions as 
conflict or coexistence, and consequently on how to govern and manage HWI in such a 
way that it contributes to coexistence. From this aim, the following main research 
question is derived: 

How can effective governance and management of human-wolf interactions 
 contribute to human-wolf coexistence? 

To answer the main research question, the following sub-questions will be answered: 

1. What are the characteristics of human-wolf interactions? 
2. How are human-wolf interactions governed and managed? 
3. How do sheep farmers perceive and experience human-wolf interactions (from 

conflict to coexistence)? 
4. What factors affect sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions? 
5. What factors affect sheep farmers’ participation in existing measures that govern 

and manage human-wolf interactions? 
6. What are sheep farmers’ views on how to govern and manage human-wolf 

interactions to enable human-wolf coexistence? 
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Research framework 

 
Figure 1 Research framework 

 

Scientific and societal relevance 

The scientific relevance is twofold. First, by exploring sheep farmers’ perceptions of 
human-wolf interactions and the factors that determine these perceptions, this research 
will contribute to filling the knowledge gap concerning whether conflict and coexistence 
are more related to ecological and environmental, or to social, cultural, and political 
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factors. Secondly, by exploring sheep farmers’ thoughts on the governance and 
management of human-wolf interactions, this research will gain novel insights into how 
these interactions should be governed and managed to maximize coexistence and 
minimize conflict.  

 The scientific relevance directly relates to the societal relevance, since this 
research will be done in an informal collaboration with BIJ12, an executive wildlife 
management organisation in the Netherlands. BIJ12 is part of the IPO, which is an institute 
that is part of the policymaking process in the Netherlands. Therefore, the results of this 
research will potentially have some influence on wolf-related policies and strategies in 
the Netherlands and will consequently contribute to enabling human-wolf coexistence.   
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Concepts & theories 
In the following section the main concepts of this research will be explained. These 
include: human-wildlife interactions, human-wildlife conflict, and human-wildlife 
coexistence.  

 

Human-wildlife interactions: Conflict to coexistence 

Interactions between humans and wildlife are as old as humanity itself (Nyhus, 2016). 
Due to habitat loss, habitat fragmentation, and habitat degradation (amongst others) HWI 
are increasing worldwide (Kansky et al., 2016; Marchini et al., 2019). Therefore, the need 
to effectively address these interactions has never been higher (Carter & Linnell, 2016).  

Despite the fact that HWI can be positive and negative, they are generally framed 
as being negative (Frank, 2016; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2017; Redpath et al., 2015). 
Negative HWI range from competition over habitat and resources, crop and livestock 
depredation, opportunity costs, attacks on humans, and subsequent retaliatory killings 
(Dickman, 2010; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2016). On the other hand, positive HWI are 
related to various ecosystem services (e.g. pollination), education, recreation, and 
economic reasons (e.g. wildlife tourism), or cultural significance (ibid.).  

 Whether HWI (positive or negative) are experienced as conflicts or coexistence 
depends on numerous determining factors that are unique to its context. In general, 
important factors can be categorized as ecological, environmental, social, cultural, 
political, and economic (Carter & Linnell, 2016; Dickman, 2010; Dorresteijn et al., 2016; 
Hill, 2004; Hill, 2015; Kansky et al., 2016; Madden, 2004; Nyhus, 2016; Pooley et al., 2017). 
It should be emphasized that these factors are interpretive and frequently construct 
meaning through how they are perceived to be, rather than their actualities (Hill, 2015; 
Peterson, et al., 2010; Redpath et al., 2015). Furthermore, the various factors are 
interconnected and their perceptions are often in line with people’s own agendas (Hill, 
2015).    

 

Human-wildlife conflict: Wildlife impacts, human conflicts 

HWCs are commonly defined as negative interactions between people and wildlife, in 
which actions by humans or wildlife have an adverse effect on the other (Barua et al., 
2013; Nyhus, 2016, p. 145). Considering the focus of this research, this section will 
primarily focus on livestock depredation by large carnivores.  

Livestock depredation can lead to HWCs. Conflict is defined in various ways, such 
as: “a state of opposition or hostilities”, “a clashing of opposed principles”, or “expressed 
disagreements among groups who see incompatible goals” (Madden & McQuinn, 2014; 
Redpath et al., 2014). Framing livestock depredation as a conflict between humans and 
wildlife, however, has received increasing critique. Many argue that by framing it as a 
conflict, the animal is portrayed as a conscious antagonist, purposely interfering in 
peoples’ attempt to sustain their livelihoods (Hill, 2015; Peterson et al., 2010; Redpath et 
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al., 2014). The realizations that HWCs are in fact frequently human conflicts about wildlife, 
instead of with, led Young et al. (2010) to suggest to separate HWCs into two parts: 1) 
wildlife impacts, and 2) human conflicts. 

 

Wildlife impacts 

Impacts from livestock depredation can be real or perceived, and separated into visible 
and invisible impacts (Peterson et al., 2010). Visible impacts are livestock loss and 
subsequently monetary losses (Barua et al., 2013; Kansky et al., 2016). These visible 
impacts are generally addressed with technical solutions such as financial compensation, 
or fences (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016).  

 More complex wildlife impacts are invisible impacts, such as opportunity costs, 
transaction costs, and mental- and physical health impacts (Barua et al., 2013). These 
impacts are often overlooked by policymakers, and extremely difficult to mitigate (Barua 
et al., 2013; Kansky et al., 2016).  

 

Human conflicts 

Studies show that despite the implementation of technical solutions to mitigate wildlife 
impacts, conflicts are rarely resolved, suggesting that antagonistic attitudes and 
behaviour towards wildlife has deeper rooted causes (Dickman, 2010; Hill, 2015). These 
causes usually reflect conflicts between the views of different human stakeholders, such 
as the government, conservationists, and farmers, about how to manage wildlife (Pooley 
et al., 2017; Treves & Karanth, 2003). Within these conflicts, (marginalised) farmers often 
feel that the interests of wildlife are favoured over theirs. Conflicts concerning the 
management of wildlife commonly originate and intensify through discrepancies between 
stakeholders’ needs, and views of the world and each other, questions of access and 
control, and apparent incompatible goals (Madden, 2004; Pooley et al., 2017).  

 Intensification of conflict is often connected to a history of inequity, where 
marginal groups have been disadvantaged by society and politics (Madden, 2004; Madden 
& McQuinn, 2014). Distrust, poor or no communication, and negative perceptions of each 
other are the result, and subsequently lead to negative action, maintaining and 
intensifying the conflict (ibid.).  

 

Human-wildlife coexistence 

A relatively novel concept in relation to HWI is coexistence. In its essence, coexistence is 
a state in which humans and wildlife exist or live together (Frank, 2016; Marchini et al., 
2019). A more holistic and regularly referenced definition comes from Carter and Linnell 
(2016): “we conceptualize coexistence as a ‘dynamic but sustainable state in which 
humans and large carnivores co-adapt to living in shared landscapes where human 
interactions with carnivores are governed by effective institutions that ensure long-term 
carnivore population persistence, social legitimacy, and tolerable levels of risk’” (p. 575). 
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Here, the emphasis lies on human-carnivore (and in this case wolf) co-adaptation through 
effective governance and management. Instead of exclusively focussing on reducing 
negative interactions, co-adaption should additionally focus on increasing positive 
interactions and behaviour between humans and wildlife, and increasing positive 
attitudes towards wildlife (Frank, 2016). Furthermore, coexistence is realized when both 
the interests of humans and wildlife are satisfied  (ibid.). This can be achieved peacefully 
or competitively (e.g. through tolerance for wildlife impacts), however some form of 
sustainable harmony is required (Frank, 2016; Marchini et al., 2019).  

Coexistence is further characterized by both HWI and human-human interactions, 
thus acknowledging the human dynamics inherent to many HWCs, and the 
interconnectedness of human and natural systems (Carter & Linnell, 2016; Dorresteijn et 
al., 2016; Marchini et al., 2019). Coexistence is not static, it is a continuous, dynamic 
negotiation and interaction between human stakeholders, wildlife, and various contextual 
factors, all shaped by and shaping peoples’ perceptions and experiences (Dorresteijn et 
al., 2016; König et al., 2020).  

Hence, despite the abovementioned definition, coexistence is a concept that has no 
single definition that is universally applicable. Its meaning is formed, shaped, and 
constructed through people’s perceptions, interpretations, experiences, and values, while 
existing in a specific context (Frank, 2016). 

 

Conflict or coexistence: Potential determining factors 

Various factors can influence whether sheep farmers will perceive and experience 
human-wolf interactions as conflict or coexistence. Some of the factors frequently 
mentioned in scientific literature will be discussed below. The factors that will be 
addressed in this section are: ecological, environmental, social, cultural, political, and 
economic. 

 

Ecological 

Ecological factors primarily relate to ecosystems, and actual and perceived animal 
behaviour. Actual animal behaviour negatively influencing perceptions of HWI is livestock 
depredation (Pooley et al., 2017). Nonetheless, actual animal behaviour is affected by 
other ecological factors such as food and water distribution (Nyhus, 2016). The 
abundance of wild ungulate prey is a strong determinant for the level of livestock 
depredation (Kuijper et al., 2019). Hence, when “prey” availability is artificially increased 
through livestock, chances for livestock depredation increase significantly, especially in 
areas where livestock densities are high and protection methods are lacking, i.e. in the 
Netherlands (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016; Treves & Karanth, 2003). 

 Additional to actual animal behaviour, perceived animal behaviour is another 
ecological factor determining conflict and coexistence. Mental capacities and human-like 
social behaviour generally result in more positive perceptions and higher levels of 
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tolerance towards an animal (Kansky et al., 2016). If a non-human species cannot satisfy 
an expectation of human-like behaviour, this will lead to a negative perception (ibid.).  

 

Environmental 

Environmental factors primarily relate to geography, landscape (use), and proximity 
between humans and wildlife. Two types of areas are especially prone to conflict, namely 
“agricultural landscapes that provide habitat for wildlife […] and areas surrounding PAs” 
(König et al., 2020, p. 789). Additionally, farmers who do not take preventive measures 
against livestock depredation (as a land use), especially in these conflict prone areas, are 
more likely to experience livestock depredation and subsequently have more negative 
perceptions of human-wolf interactions (Kuijper et al., 2019; Pooley et al., 2017).  

 Lastly, proximity to wildlife and subsequently (positive or negative) meaningful 
events are important determinants of perceptions of human-wolf interactions (Frank, 
2016; Kansky et al., 2016). Positive meaningful events significantly increase perceptions 
of intangible benefits connected to wildlife (Kansky et al., 2016), suggesting that next to 
minimizing negative human-wolf interactions, it is paramount to additionally maximize 
positive human-wolf interactions.  

 

Social 

Social factors relate to risks, control, historical contexts and habits, and levels of tolerance. 
First, perceptions of risk are an important determinant for how HWI are experienced. Risk 
relates to the level of exposure to a threat, such as livestock depredation. Interestingly, 
more often than not there is a discrepancy between perceptions of risk, actual risk, and 
proportional responses to risk (Nyhus, 2016, p. 153). Perceptions of risk are influenced 
by the size of the animal (large and more visible equals more risk), whether it is 
considered dangerous (more dangerous equals more risk), and by the rarity and novelty 
of events (Hill, 2004). Perceptions of risk related to livestock depredation by wolves, for 
example, could be disproportionally high compared to livestock depredation by dogs, 
because depredation by wolves happens less frequent, is relatively new, and wolves are 
large and potentially dangerous carnivores (Nyhus, 2016).  

 Secondly, perceptions of control are a significant determinant for how HWI are 
perceived. People that have little control over HWI perceive higher levels of risk and 
higher levels of human-human conflict (Hill, 2004; Madden, 2004). Perceptions of control 
are influenced by the species (i.e. a wild animal is perceived to be less predictable than a 
domestic animal), and strongly by the laws that govern HWI; a ban on hunting can lead 
people to believe that their most effective mean to protect livestock has been eliminated 
(ibid.).  

 Thirdly, historical context and habits are important factors. Studies show that in 
places where large carnivores never disappeared perceptions of coexistence is higher, 
compared to places where carnivores did disappear (i.e. in the Netherlands) (Kansky et 
al., 2016; Nyhus, 2016). Nyhus (2016) states that “local communities may perceive the 
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return of large carnivores as contradicting recalled historical values, recollections, and 
actions” (p. 154). This relates to the habits livestock farmers may have. These habits 
develop in relatively stable contexts over a longer period of time; in a situation where 
wolves have been absent for approximately 150 years, farmers will have developed habits 
that are not sufficient for protecting livestock against wolves. Habits are difficult to 
change, which could explain unwillingness to take preventive measures (Kansky et al., 
2016).  

 Lastly, an important factor for determining the level of coexistence is tolerance. 
According to Frank (2016) tolerance attitudes “encompass acceptance towards feelings, 
habits, beliefs, or behaviours differing from or conflicting with one’s own” (p. 740). High 
levels of tolerance could indicate experiences of coexistence, despite the presence of 
negative HWI (ibid.).  

 

Cultural 

Cultural factors primarily relate to symbolic meanings of wildlife, and to environmental 
ethics. Symbolic or cultural meanings of wild animals can vary widely between different 
groups of people, and can significantly influence how HWI are perceived (Hill, 2015). The 
wolf, for example, is seen as Canis lupus by scientists studying the animal, as an admired 
hunter and animal kin by northern indigenous cultures, and as a dangerous predator by 
many pastoralists and livestock farmers (Pooley et al., 2017).  

 Furthermore, environmental ethics (i.e. the way humans perceive and value nature 
and the environment) is an important factor in determining peoples’ perceptions towards 
human-wolf interactions. The primary distinction is between utilitarian values (in which 
nature derives its value through its use to humans) and intrinsic values (in which nature 
has value regardless of its use to humans) (Kansky et al., 2016; König et al., 2020). In the 
case of livestock depredation, a sheep farmer with utilitarian values would have more 
negative perceptions of livestock depredation, compared to a sheep farmer that values 
wolves intrinsically (ibid.).  

 

Political 

Political factors are inherently connected to the relationship between citizens and their 
government. They are important factors in determining how (the governance of) HWI are 
experienced. In essence, HWI can become conflicts when people feel that wildlife needs 
are prioritized over theirs (Madden, 2004). This could result in the perception of wildlife 
as an “ally” of the government, or conservation organisations (Pooley et al., 2017).  

A major component in affecting perceptions of HWI is disempowerment. People 
who feel that additional risks are imposed on them by external authorities, feel that they 
are obligated to take specific (prevention) measures, or feel they lose their “ownership” 
of wildlife management, are more prone to perceive HWI as conflict (Hill 2004; Hill, 2015; 
Madden, 2004). Note the relation with perceptions of control. This process of 
disempowerment can lead to people redirecting their concerns and conflicts with 
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authority towards wildlife through a “discourse of blame” (Hill, 2015). An extreme 
consequence of this “discourse of blame”, disempowerment, lack of control, and fear to 
participate in formal politics is engagement in hidden forms of political action, such as 
illegal retaliatory killings and poaching of wildlife (König et al., 2020; Pooley et al., 2017). 
Naturally, this will only fuel and intensify feelings of conflict. 

Questions and expectations of responsibility, control, ownership, and authority 
regarding wildlife further affect perceptions of HWI (Hill, 2004; Kansky et al., 2016; 
Pooley et al., 2017). Who is perceived to have ownership and control over wolves? Who 
can be held responsible for negative human-wolf interactions? And, who is expected, and 
has the authority to intervene in human-wolf interactions? These are all questions that 
may influence perceptions of coexistence, and, if there is a mismatch between people’s 
expectations and realities of human-wildlife governance, this may further intensify 
perceived conflict (Hill, 2004).  

 

Economic 

People that differ in wealth, and thus in vulnerability and resilience to livestock 
depredation, may also differ in their perceptions of HWI (Pooley et al., 2017). Nonetheless, 
studies have shown no significant relation between financial losses or costs and 
perceptions of conflict (Kuijper et al., 2019; Madden & McQuinn, 2014). Furthermore, 
since the level of prosperity in Europe is relatively high, Rigg et al. (2011) argue that 
human-wolf conflict in Europe (and the Netherlands) is more related to the other factors 
described in this chapter, rather than economic factors.  

 

Governance and management 

Despite a growing (scientific) recognition of the complex socio-cultural, and political 
factors that are inherent to how HWI are perceived and experienced, human-wildlife 
governance and management still tend to focus on technical fixes (Madden & McQuinn, 
2014; Pooley et al., 2017). While these are well-intentioned, they do neglect deeply rooted, 
underlying factors that drive conflicts (ibid.). Kuijper et al. (2019) identify four current 
governance strategies related to human-wolf interactions.  

 The first strategy “management aimed at population control” is characterized by 
lethal control of wolf populations (Kuijper et al., 2019). Despite lethal control being 
prohibited in the EU, there are certain exceptional scenarios in which it is allowed to kill 
a “problematic” wolf (Fernández-Gil et al., 2018; IPO, 2019). Unregulated or illegal 
harvesting of wolves however, can be a serious threat to the species (Nyhus, 2016). 

 The second strategy “no interference: management aimed at protection, 
prevention and damage compensation” is the approach in the Netherlands (Kuijper et al., 
2019). This approach focusses on free expansion and settlement of wolf populations, 
which is beneficial for the species. It will, however, likely result in an increase and 
intensification of human-wolf conflict, because farmers in the Netherlands are generally 
not used to (i.e. habituated) taking preventive measures against depredation (ibid.). An 
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additional challenge of this approach is the focus on financial compensation for livestock 
losses, which has shown to further increase human-wolf conflict because it led to a neglect 
of preventive measures (Barua et al., 2013). 

 The third strategy “fencing: management aimed at separating wolves from 
humans” focusses on the use of fences to minimize livestock depredation. Fences can be 
implemented to keep carnivores within certain areas (fencing-in) or to keep carnivores 
out of certain areas (fencing-out) (Kuijper et al., 2019). Especially fencing-out (which is 
being implemented in the Netherlands in some provinces) can be an effective method to 
mitigate livestock depredation (Kuijper et al., 2019; Nyhus, 2016).  

 The fourth strategy “soft boundaries: reducing human-wolf conflicts by managing 
behaviour of wolves and humans” relates to co-adaption. It focusses on the use of 
repellents, deterrents, and aversive conditioning (e.g. guard dogs) (Kuijper et al., 2019; 
Nyhus, 2016). These methods, however, have shown to be only temporarily effective 
(ibid.).  

 From these four common strategies it is evident that technical fixes that address 
ecological, environmental, and economic drivers of conflict at best, are still dominant. This 
demonstrates the knowledge gap considering how to govern and manage HWI to enable 
coexistence. Many scientists agree on the fact that to enable coexistence, understanding 
local perspectives, perceptions, and conditions is paramount (Carter & Linnell, 2016; 
Kansky et al., 2016; König et al., 2020; Pooley et al., 2017). Co-creation, collaborative and 
participatory planning, community-based governance and management are some of the 
options to improve inclusive policymaking and engage in local realities of human-wolf 
interactions (Nyhus, 2016). Simultaneously, policymakers do recognize that human-wolf 
interactions are of a transboundary nature, and that policy should therefore be 
transboundary as well, contesting the need to focus on local scales (König et al., 2020). It 
demonstrates yet another challenge to realizing human-wolf coexistence.  
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Conceptual framework 

Human-wolf interactions can be experienced both positively and negatively. How these 
interactions are perceived and whether they result in conflict or coexistence depends on 
various factors, ranging from ecological, environmental, social, cultural, political, to 
economic. Governance and management of these factors and human-wolf interactions are 
crucial in determining whether these interactions result in conflict, or coexistence. The 
connections between the concepts are shown in Figure 2.  

 

 
Figure 2 Conceptual framework 
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Methodology 
This research will be executed in an informal collaboration with BIJ12, in which their role 
is primarily to give advice and access to their network. Therefore, BIJ12 can be considered 
as a key informant and part of the research network. It should be noted that this is still an 
independent research and BIJ12 does not have a prominent role in determining the 
research focus. In exchange for access to their network, the findings of this thesis will be 
shared with BIJ12 in the form of an action plan or policy brief. All research participants 
will be informed of this fact and asked for their consent. 

 

Research methods 

This research will take a qualitative approach. This approach is particularly useful for 
understanding behaviour, beliefs, opinions, perceptions, and experiences of the 
participants (Hennink et al., 2011). Data will be collected by means of the following 
methods (See Table 1 for an overview). 

 Literature study will help identify the characteristics of human-wolf interactions, 
and the governance and policy context regarding human-wolf interactions. 

In-depth interviews will contribute to gaining insights into personal perceptions 
and experiences of human-wolf interactions. Additionally, expert interviews will 
contribute in gaining an in-depth understanding of current wolf policy. An interview guide 
based on themes and questions derived from the “Concepts & theories” chapter will 
structure the interviews. 

 Focus group discussions will help gain insights into group dynamics and into if and 
how sheep farmers’ perceptions of human-wolf interactions and views on wolf 
governance differ from each other.  

 Lastly, (participatory) observations will contribute to gaining insights into sheep 
farmers’ experiences of livestock depredation, and into sheep farmers’ daily experiences 
and interactions with their sheep. Observations will take place only if the COVID-19 
situation will allow for it and while taking COVID-19 measures into account. 

 These qualitative methods will contribute in gaining an understanding of the 
perspectives of sheep farmers in relation to human-wolf interactions in the Netherlands. 
It is important to recognize that the findings obtained from these emic perspectives will 
reflect subjective interpretations of both research participants and researcher. Hence, it 
is important to reflect on the collection, analysis, and interpretation of data (Hennink et 
al., 2011; Hill, 2015).  
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Table 1 Overview of research methods 

Method Data collection Analysis Research question 
Desk research Literature study Open, inductive 

coding (Nvivo) 
SQ 1, 2 

Semi-structured in-
depth interviews 

Audio recording, 
notes, 
transcripts 

Open, inductive 
coding (Nvivo) 

SQ 3, 4, 5, 6  

Focus group 
discussion 

Audio recording, 
notes, 
transcripts 

Open, inductive 
coding (Nvivo) 

SQ 3, 4, 5, 6 

(Participant) 
observation 

Photographs, 
notes 

Open, inductive 
coding (Nvivo) 

SQ 3, 4, 5 

 

Recruitment of participants 

In qualitative research, the goal is not to generalize the findings over a broader population 
(Hennink et al., 2011), therefore the research participants will be purposely selected 
based on certain characteristics. This way it will be ensured that sheep farmers from every 
end of the spectrum (pro-, anti-, and neutral-wolf) will be included in the research. The 
recruitment of participants will happen through formal and informal networks, and 
snowball sampling. To guarantee participants’ anonymity, BIJ12 will not be informed of 
the identities of the selected participants. This research focusses on sheep farmers in the 
provinces of Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant, and Limburg, because these provinces 
currently have some form of prevention schemes in place; wolves are or were settled in 
these provinces; and these provinces experience the highest level of livestock depredation 
by wolves. Further characteristics are shown in Table 2. The number of participants will 
be determined by information saturation. Nonetheless, it is expected to conduct around 
20 interviews. 

 

Table 2 Characteristics of participants 

Number of participants Location Preventive measures 
(y/n) 

~5 Drenthe 50/50 
~5 Gelderland 50/50 
~5 Noord-Brabant 50/50 
~5 Limburg 50/50 
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Ethical considerations 

Informed consent 

It is crucial to adequately inform the research participants about what will happen with 
the findings of this thesis. Therefore, all research participants will be informed and given 
the opportunity to ask questions about the research. Consent will be asked, and if granted, 
made formal through signing of the informed consent form.  

 

Anonymity 

In general, all data will be collected, stored, and analysed anonymously (e.g. via a 
participant number, or pseudonym). If it is beneficial to refer to a participants’ name (i.e. 
to an expert), the participant will be informed and asked for consent. 
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Hallo collega’s van de provincies,
 
In vervolg op de correspondentie eerder vandaag, hierbij de conceptantwoorden  van LNV op
vragen 1,2 en 3, op vraag 7 volg die later. Vragen 4,5 en 12 zijn voor de provincies en v raag
10 in het bijzonder voor provincie Gelderland. Vragen 8,9 en 11 worden door Defensie
opgepakt, 6 en 7 horen bij I&W/RWS.
Mee eens?
 
Groet,

63
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e


TK-vragen Wassenberg





1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’? 

Antw: Ja, ik ken dit bericht.



2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee,

waarom niet?



3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee,

waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen?

Antw. 2 en 3: Drukte in natuurgebieden vormen op zich geen risico voor de rust van dieren als bezoekers zich aan de gestelde gedragsregels houden. Wel constateer ik dat er in het voorjaar, tijdens het voorplantingsseizoen, er een verhoogd risico op verstoring van de rust kan optreden als bezoekers zich niet aan deze gedragsregels houden. Een aantal terreinbeheerders organiseren dan ook, juist in die periode, campagnes om bezoekers bewust te maken van het nut en de noodzaak van deze gedragsregels. Naar mijn mening draagt dat voldoende bij tot een vermindering van het risico op verstoring van de rust.



4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij gestoord wordt,

niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de

doodgereden wolvin gestoord is door recreanten?

Antw: provincies



5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60

kilometer per uur bedraagt?

Antw: provincies



6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te

verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot?

Antw: Min. I&W



7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien een

derde van de otters de dood vindt door verkeer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum? 2)

Antw: min.I&W.



8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven

de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee,

waarom niet?

Antw: Defensie



9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of

wanneer deze gehouden zullen worden?

Antw: Defensie



10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke

diersoorten worden geschoten?

Antw: provincie Gelderland

11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van

de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antw: Defensie

12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te

beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antw: Provincies











TK-vragen Wassenberg 
 
 

1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’?  
Antw: Ja, ik ken dit bericht. 
 
2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee, 
waarom niet? 
 
3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen? 
Antw. 2 en 3: Drukte in natuurgebieden vormen op zich geen risico voor de rust van dieren als bezoekers zich 
aan de gestelde gedragsregels houden. Wel constateer ik dat er in het voorjaar, tijdens het 
voorplantingsseizoen, er een verhoogd risico op verstoring van de rust kan optreden als bezoekers zich niet 
aan deze gedragsregels houden. Een aantal terreinbeheerders organiseren dan ook, juist in die periode, 
campagnes om bezoekers bewust te maken van het nut en de noodzaak van deze gedragsregels. Naar mijn 
mening draagt dat voldoende bij tot een vermindering van het risico op verstoring van de rust. 
 
4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij gestoord wordt, 
niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de 
doodgereden wolvin gestoord is door recreanten? 
Antw: provincies 
 
5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60 
kilometer per uur bedraagt? 
Antw: provincies 
 
6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te 
verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot? 
Antw: Min. I&W 
 
7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien een 
derde van de otters de dood vindt door verkeer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum? 2) 
Antw: min.I&W. 
 
8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven 
de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee, 
waarom niet? 
Antw: Defensie 
 
9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of 
wanneer deze gehouden zullen worden? 
Antw: Defensie 
 
10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke 
diersoorten worden geschoten? 
Antw: provincie Gelderland 
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11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van 
de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 
Antw: Defensie 
12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te 
beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze? 
Antw: Provincies 
 
 
 
 



Van:
Aan: @vangeelconsultancy.eu; @gmail.com;

@gmail.com; @gcsix.nl; @jagersvereniging.nl;
@gmail.com; @natuurmonumenten.nl; @zlto.nl;
@hotmail.com; @zoogdiervereniging.nl; @landschapoverijssel.nl;

@dierenbescherming.nl; @outlook.com;

Onderwerp: Nieuwe tussenrapportage wolf
Datum: donderdag 18 maart 2021 09:11:30
Bijlagen: image002.png

Beste deelnemers aan het LOW,
 
Deze week heeft BIJ12 de nieuwe tussenrapportage wolf gepubliceerd. U wellicht ondertussen ook al op ander wijze
bekend. De rapportage is net als de laatste editie in december 2020 opgemaakt in een digitaal magazine. In deze
tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 30 oktober 2020 t/m 31 januari
2021. Aanvullend zijn de eerste onderzoeksresultaten van de sectie op de aangereden wolf in Ede opgenomen in de
tussenrapportage.
 
Wolvendata (schademeldingen- en cijfers)
Ook is de soort- en individubepaling weer bijgewerkt en gepubliceerd via de tabel en het bronbestand (Excel) op
www.bij12.nl/wolf. De soortbepaling is nu tot en met januari 2021 bekend en verwerkt. Dit geldt ook voor de
individubepaling die is bijgewerkt vanaf 14-11-2020 in Afferden. Ook zijn de tot nu toe bekende taxatiebedragen vanaf
augustus 2020 bijgewerkt.
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groeten,

 

 

 
Leidseveer 2, 3511  SB Utrecht  |   www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85  

M  +31 (0) 6 | E  @bij12.nl
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Van:
Aan: @prvlimburg.nl; 

@brabant.nl; @overijssel.nl; @overijssel.nl; @fryslan.frl;
@drenthe.nl; @drenthe.nl; @flevoland.nl;

Onderwerp: Nieuwe tussenrapportage wolf
Datum: donderdag 18 maart 2021 09:17:43
Bijlagen: image002.png

Beste leden van de IPO wolven werkgroep,
Deze week heeft BIJ12 de nieuwe tussenrapportage wolf gepubliceerd.
U wellicht ondertussen ook al op ander wijze bekend in het besef dat er overlap zit in de mailings.
De rapportage is net als de laatste editie in december 2020 opgemaakt in een digitaal magazine. In deze
tussenrapportage geven we inzicht in de activiteit van de wolf in Nederland in de periode 30 oktober 2020 t/m 31 januari
2021. Aanvullend zijn de eerste onderzoeksresultaten van de sectie op de aangereden wolf in Ede opgenomen in de
tussenrapportage.
Wolvendata (schademeldingen- en cijfers)
Ook is de soort- en individubepaling weer bijgewerkt en gepubliceerd via de tabel en het bronbestand (Excel) op
www.bij12.nl/wolf. De soortbepaling is nu tot en met januari 2021 bekend en verwerkt. Dit geldt ook voor de
individubepaling die is bijgewerkt vanaf 14-11-2020 in Afferden. Ook zijn de tot nu toe bekende taxatiebedragen vanaf
augustus 2020 bijgewerkt.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85 

M +31 (0) 6 | E @bij12.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: HERSTEL: nu juiste versie van input provincies op TK-vragen wolf Wassenberg mrt 2021
Datum: vrijdag 19 maart 2021 15:20:07
Bijlagen: image453017.png

image596059.png
image636792.png
image073146.png
TK-vragen wolf Wassenberg mrt 2021 conceptantw plus input IPO.docx

Vergeet de vorige versie, dit is de juiste. Excuses voor de verwarring.
Groet,

Herengracht 23
2511EG
Tel:
Email:

Den Haag
+316

@ipo.nl

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-Newsroom


Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransitie. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

Van:  
Verzonden: vrijdag 19 maart 2021 15:11
Aan: @minlnv.nl>
CC: @bij12.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>;
@gelderland.nl>

Onderwerp: RE: TK-vragen wolf Wassenberg mrt 2021 conceptantw + input provincies
Ha  en ,
Bijgevoegd onze input zoals gevraagd. Let op: Kroondomein Het Loo ligt ook op de Veluwe en
kent zijn eigen ontheffing van de minister van LNV, dus het is aan jullie om daar iets over te
zeggen.
Groet,

Van: @minlnv.nl 
Verzonden: woensdag 17 maart 2021 13:58
Aan: @ipo.nl
CC: @bij12.nl>; 

@minlnv.nl>; @minlnv.nl>
Onderwerp: TK-vragen wolf Wassenberg mrt 2021 conceptantw
Beste ,
Zie hier de conceptantwoorden op de Kamervragen, met input van I&W en Defensie. Voor de provincies staan dan nog
open: vragen 4, 10 en 12.
Dank alvast voor de medewerking!
Groet,
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Kamervragen Wassenberg, PvdD, maart 2021 Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van

Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie over het doodrijden van een wolvin door drukte in

natuurgebieden



2021Z04408

(ingezonden 10 maart 2021)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van

Infrastructuur en Waterstaat en van Defensie over het doodrijden van een wolvin door drukte in

natuurgebieden

1. Kent u het bericht ‘Natuurmonumenten weet het zeker: mensen stoorden doodgereden wolf’? 1)

Antw: Ja, ik ken dit bericht.



2. Deelt u de mening dat de drukte in natuurgebieden een risico vormt voor de rust van dieren? Zo nee,

waarom niet? 



3. Deelt u de mening dat dieren in de kraam- en zoogtijd meer rust zou moeten worden gegund? Zo nee,

waarom niet? Zo ja, op welke wijze wilt u dat bewerkstelligen?

Antw 2 en 3:  Drukte in natuurgebieden vormen op zich geen risico voor de rust van dieren als bezoekers zich aan de gestelde gedragsregels houden. Wel constateer ik dat er in het voorjaar, tijdens het voorplantingsseizoen, er een verhoogd risico op verstoring van de rust kan optreden als bezoekers zich niet aan deze gedragsregels houden. Een aantal terreinbeheerders organiseren dan ook, juist in die periode, campagnes om bezoekers bewust te maken van het nut en de noodzaak van deze gedragsregels. Naar mijn mening draagt dat voldoende bij tot een vermindering van het risico op verstoring van de rust.





4. Deelt u de mening dat een drachtige wolf in haar eigen territorium, zonder dat zij gestoord wordt,

niet snel een drukke weg zou oversteken overdag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, beaamt u dat de

doodgereden wolvin gestoord is door recreanten?

Antw: Over het gedrag van wolven in Nederland is nog onvoldoende bekend om dit verband te kunnen leggen. Mogelijk wordt hierover meer duidelijk na onderzoek door de terreinbeheerder.



5. Is het waar dat er nauwelijks dieren worden aangereden in gebieden waar de maximumsnelheid 60

kilometer per uur bedraagt?

Antw: Dat is op basis van de huidige registratie van aanrijdingen met (wilde) dieren niet te zeggen. Slechts een klein deel van het aantal aanrijdingen met een dier wordt namelijk door de politie geregistreerd (PM: wordt nu nog met JenV afgestemd). Ook de Stichting Wildaanrijdingen Nederland geeft aan geen goed beeld te hebben. 



6. Bent u bereid de maximumsnelheid op secundaire wegen in het leefgebied van de wolf substantieel te

verlagen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum en in welk tijdslot?



7. Bent u bereid om de maximumsnelheid rond het leefgebied van de otter te verlagen, gezien een

derde van de otters de dood vindt door verkeer? Zo nee, waarom niet? Zo ja, tot welk maximum? 2)

Antw 6 en 7: De betreffende wegbeheerder is zelf verantwoordelijk en het best in staat tot het maken van een lokale maatwerkafweging waarbij zowel verkeerskundige als andere aspecten, zoals ter plekke aanwezige fauna worden betrokken. Langs leefgebieden van wilde dieren treffen de wegbeheerders en de betrokken terrein beherende instanties dan ook een samenstel van maatregelen, zoals wildhekken en reflectoren om dieren te geleiden en waarschuwingsborden, adviessnelheden en/of (dynamische) aanpassing van de maximumsnelheid om het gedrag van weggebruikers te beïnvloeden. Specifiek voor het hoofdwegennetwerk heeft beheerder Rijkswaterstaat in het Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) maatregelen genomen om de otter te beschermen. Hierbij zijn vooral afrasteringen geplaatst en zijn onderdoorgangen onder de weg aangebracht. Ook voor andere dierensoorten zijn maatregelen genomen om aanrijdingen te voorkomen, zoals de aanleg van faunapassages in de vorm van natuurbruggen en wildviaducten. 

 





8. Deelt u de mening dat extra rust in natuurgebieden niet samengaat met militaire oefenvluchten boven

de Veluwe en met activiteiten die samenhangen met afschot van dieren in draag- en zoogtijd? Zo nee,

waarom niet?

Antw: Nee, die mening deel ik niet. Defensie heeft in 2012 een vergunning Natuurbeschermingswet verkregen voor het laagvliegen met helikopters boven het helikopterlaagvlieggebied ‘Veluwe’. De passende beoordeling toont aan dat significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen zijn uitgesloten. Een aantal verstoringsgevoelige doelsoorten van de Veluwe breiden zich de laatste jaren juist uit op de militaire oefenterreinen, waaronder de vliegbasis Deelen. Alhoewel de wolf niet behoort tot de doelsoorten van de Veluwe, lijkt het daarmee zeer onwaarschijnlijk dat militaire vliegactiviteiten wolven verstoren.



9. Kunt u aangeven of er dezer dagen militaire oefenvluchten boven de Veluwe gehouden worden en/of

wanneer deze gehouden zullen worden?

Antw: De Veluwe is één van de laagvlieggebieden voor helikopters in Nederland. Dit laagvlieggebied wordt met grote regelmaat gebruikt voor diverse soorten oefenvluchten met de helikopters van Defensie. Waar en wanneer deze vluchten precies plaatsvinden is meestal pas kort van tevoren bekend.



10. Kunt u aangeven of er dezer dagen afschotactiviteiten gehouden worden op de Veluwe? Zo ja, welke

diersoorten worden geschoten?

Antw: Op de Veluwe vindt populatiebeheer en schadebestrijding plaats bij grote hoefdieren op basis van een ontheffing van de provincie Gelderland. Schadebestrijding en het beheer van reeën vindt jaarrond plaats. Het reguliere populatiebeheer op edelhert, damhert en wild zwijn loopt van 1 juli tot en met 15 maart. Let op, Kroondomein Het Loo ligt ook op de Veluwe en kent zijn eigen ontheffing van de minister van LNV!



11. Bent u bereid een verbod op laagvliegen en afschot uit te vaardigen gedurende draag- en zoogtijd van

de wolf in het leefgebied van de wolf? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antw: Nee, zie vraag 8.



12. Bent u bereid tot het nemen van beleidsmaatregelen om het leefgebied van de wolf beter te

beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

Antw: Binnen de natuurgebieden profiteert de wolf van de bestaande maatregelen om het leefgebied van de daar al levende wilde dieren te beschermen. Het leefgebied van de wolf beperkt zich niet tot natuurgebieden maar beslaat grote oppervlakten die ook andere bestemmingen hebben dan natuur. Zo is het onlangs door de provincie Gelderland uitgebreide leefgebied met de nieuwe vaststelling zo’n 950 vierkante kilometer groot waarvan een aanzienlijk deel bestaat uit buitengebied en bebouwde omgeving met al haar bijhorende activiteiten. Wij zien geen aanleiding om af te wijken van de conclusie in het Interprovinciaal Wolvenplan van de provincies. Dat betekent dat een verdergaande inspanning om leefgebieden geschikt te maken, of om bestaande reguliere activiteiten in eenmaal ingenomen leefgebieden te beperken in zijn algemeenheid niet noodzakelijk is.

1)



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2.e



Van:
Aan: @prvlimburg.nl; 

@brabant.nl; @overijssel.nl; @fryslan.frl; 
@drenthe.nl; @drenthe.nl; @flevoland.nl;

Cc:
Onderwerp: LIFE WOLF NL AANVRAAG ZOOGDIERVERENIGING
Datum: zondag 28 maart 2021 18:03:27
Bijlagen: image001.png

Beste allen,
In het laatste IPO wolvenwerkgroep overleg heeft ZV nadrukkelijk de vraag gesteld of voor het LIFE NL wolf project steun
aanwezig is.
In concreto komt dit vooral neer op de vraag om medefinanciering vanuit de provincies.
Graag zag ik hierop een reactie van jullie.
Dit is van belang om een tijdige en realistische indiening van dit projectvoorstel mogelijk te maken.
Met vriendelijke groeten,

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85 
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67
5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e

http://www.bij12.nl/



Van:
Aan: @prvlimburg.nl; 

@brabant.nl; @overijssel.nl; @fryslan.frl; 
@drenthe.nl; @drenthe.nl; @flevoland.nl;

Onderwerp: EXTRA bijeenkomst IPO wolvenwerkgroep 14 april a.s. 13.30 - 14.30
Datum: maandag 5 april 2021 21:34:28
Bijlagen: image001.png

Beste allen,
Zoals enkelen van jullie al hebben geconstateerd is 27 april koningsdag én al al reserve datum benoemd. Die gaat dus
NIET door.
MAAR: op verzoek van een aantal provincies en in overleg met Jeroen zijn we gekomen tot een extra vergadering op
woensdag 14 april a.s.!
Het voorstel is dit van 13.30 – 14.30 te doen. (Vanwege dit wellicht onverwachte verzoek: mocht dit echt bij velen niet
passen is er een alternatief denkbaar in de ochtend vanaf 10.30 – 11.30.)
Maar ik ga nu uit van een gebruikelijke middag bijeenkomst.
Een uur zou genoeg moeten zijn om twee punten te bespreken:
- reactie tekstwijzigingsvoorstel Overijssel op BACVP notitie.
- reacties op verzoek Zoogdiervereniging m.b.t. LIFE Wolf NL voorstel.
Met vriendelijke groet,

Leidseveer 2, 3511 SB Utrecht | www.bij12.nl

T +31 (0)85  | F +31 (0)85 

M +31 (0) 6 | E @bij12.nl
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Van:
Aan: @prvlimburg.nl"; @drenthe.nl";

@drenthe.nl";
zoogdiervereniging.nl"; @zoogdiervereniging.nl"; 

Cc: )
Onderwerp: RE: Kwartaaloverleg Wolf
Datum: donderdag 29 april 2021 14:48:34

Beste allen,
Vorig jaar heb ik een aantal keren deel uitgemaakt van het kwartaaloverleg wolf. In overleg met

, is besloten om hieraan niet langer deel te nemen. Het is nogal uitvoerend van aard, en
staat vooral in het teken van tussenrapportages. Heel nuttig, maar ik zie geen rol voor LNV
hierin weggelegd. Mochten er gerichte vragen voor LNV zijn, dan hoor ik die uiteraard graag!
Met vriendelijke groet,

……………………………………………………………………………….....
Directoraat-Generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73| 2595 AJ | Den Haag | D-passage 4
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
…………………………………………………………………………………….
Email: @minlnv.nl
M: 06-

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: @bij12.nl> 
Verzonden: woensdag 28 april 2021 17:01
Aan: @prvlimburg.nl'; @drenthe.nl';
' @drenthe.nl'; 

@zoogdiervereniging.nl';
' @zoogdiervereniging.nl'; 

CC: 
Onderwerp: Kwartaaloverleg Wolf
Tijd: dinsdag 8 juni 2021 14:00-16:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering
Beste allen,
Met het oog op de drukke agenda’s, bij deze alvast de uitnodiging voor het Kwartaaloverleg wolf
op 8 juni 14:00-16:00 via Teams. Hieronder staat de link om deel te nemen aan het overleg.
Agenda volgt t.z.t..
Graag ook jullie aandacht voor de onderstaande data. Met name die van 1 juni is voor de
volgende keer van belang, zodat er een week later ter bespreking een concept TR kan liggen.
Ik zal de komende Kwartaaloverleggen van dit jaar ook alvast inplannen.

Activiteit Wanneer?
Tussenrapportage Q2

Uiterlijke datum aanleveren tekst en input voor
Tussenrapportage bij BIJ12

Dinsdag 1 juni

Kwartaaloverleg Dinsdag 8 juni ; 14:00-16:00

Publicatie Tussenrapportage Q2
(Over de periode 1 feb – 30 apr)

Dinsdag 15 juni

Tussenrapportage Q3
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Uiterlijke datum aanleveren tekst en input voor
Tussenrapportage bij BIJ12

Dinsdag 31 augustus

Kwartaaloverleg Dinsdag 7 september

Publicatie Tussenrapportage Q3
(over de periode 1 mei - 31 juli)

Dinsdag 14 september

Tussenrapportage Q4

Uiterlijke datum aanleveren tekst en input voor
Tussenrapportage bij BIJ12

Dinsdag 30 november

Kwartaaloverleg Dinsdag 7 december

Publicatie Tussenrapportage Q4
(over de periode 1 augustus - 31 oktober)

Dinsdag 14 december

Groeten,

______________________________________________________________________________
__

Microsoft Teams meeting

Neem deel via uw computer of mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

Meer informatie | Opties voor vergadering

______________________________________________________________________________
__
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https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=f7ccb207-1aab-4104-90a1-7bb6babf0f77&tenantId=3e59eba2-be15-48b7-a6f5-90ea332822f8&threadId=19_meeting_N2Q3ZTI0NjgtOTQ4OC00Y2Y3LTg5MDItMjVkNzI1OTI0ZTVm@thread.v2&messageId=0&language=nl-NL
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Agenda  IPO Wolven Werkgroep  

 

IPO Wolven werkgroep 
Datum: 18 mei 2021 
Tijd: 13.30 – 15.30 uur 
Plaats: digitaal: achter de PC via MS Teams 

 
 

Agenda IPO Wolven werkgroep 
 
1. Welkom en opening 
 
2. Stand van zaken goudjakhals 
Via het Ministerie van  LNV is  via een stage opdracht aan de slag gegaan met een PvA 
Goudjakhals. Tom zal hierop een korte toelichting geven. 
Doel: bijgaand een concept versie van dit voorstel ter bespreking. 
 
Vervolg van de bijeenkomst: 
 
3. Vaststelling agenda en mededelingen 
    3.1  Afhandeling BAC VP notitie n.a.v. opmerkingen Overijssel ( ) 
    3.3  LIFE aanvraag ZV ( ) 
    3.4  Jaarverslag Wolf ( ) 
    3.5  Openbaarheid wolvendata mede nav LTO verzoek ( ). 
    3.6  Voorstellen onderzoeksagenda BIJ12/ wolf/GJH onderzoek? 
 
4. Transboudery wolfmeeting status 2020 -  dd 20 mei a.s. 
Doel: 4.1 bespreking deelname en inzet/presentatie ( ) 
          4.2 bespreking inzet evt. deelname in Memorandum of Understanding 
 
5. Communicatieplan 
Bijgaand een aangepast voorstel ( ). 
-Ter bespreking en vaststelling, zo mogelijk vervolg afspraken hierover maken. 
 
6. Voortgang actualisatie wolvenplan 2021 
 
6.1 Fact finding-study wolf  
Offerte procedure is afgerond: WEnR gaat dit uitvoeren. Startgesprek 11 mei a.s. 
6 juli bespreking concept FFS in deze werkgroep. 
- Mondelinge toelichting ter vergadering ( ) 

 

 

Van  

  

Aan Deelnemers IPO wolven werkgroep 

  

Datum 11 mei 2021 
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6.2 Analyse juridisch kader  
Offerte procedure is afgerond:  gaat dit uitvoeren. Startgesprek 10 mei a.s. 
6 juli bespreking concept FFS in deze werkgroep. 
- Mondelinge toelichting ter vergadering ( ) 
 
6.3 Uitwerking draaiboek handelingsperspectief 
Lopend proces, nog geen nieuw output. maandag startoverleg  
- Mondelinge toelichting ter vergadering ( ) 
 
6.5  Tussenbalans van eerste ervaringen met gevestigde wolven  
Bijgaand een notitie (Onder voorbehoud nazending P.M.) 
-Ter bespreking, zo mogelijk vervolg afspraken hierover maken, bijv. om evaluerende punten te 
verwerken in actualisatie. 
 
7. Nieuws uit de provinciale wolvencie’s 

 Gelderland 

 Drenthe  

 Noord-Brabant 

 Limburg 
Doel: ter kennisneming en uitwisseling stand van zaken. 
 
8. Verslag 16 maart 
Doel: ter vaststelling, nalopen afspraken. 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
10. Datum volgende vergadering  
Voorstel is om op dinsdag 15 juni 13.30 uur als Wolvenwerkgroep bijeen te komen. 
 
In de tussentijd zal gewerkt moeten worden aan de uitbestedingen en aan de nog ontbrekende 
notities van de actiepunten ‘actualisatie wolvenplan’ ! 
 
met vriendelijke groeten, 
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Agendapunt 3.2  Stand van zaken LIFE aanvraag 

 

Ter informatie onderstaande mail vanuit de Zoogdiervereniging. 

De conclusie over LIFE WOLF NL van mijn belrondje langs de wolvenprovincies en LNV is dat vier 

overheden overwegend nee zeggen, en vier op zich wel positief zijn, maar nog wel mitsen zien.  

Als ik het rondje zo beluister zouden volgens jullie de volgende dingen helpen: Iets meer doorlooptijd 

nodig. Zorg dat (bijna) alle wolvenprovincies meedoen. Bedenk dat het heel moeilijk uit te leggen is 

om deze pot geld niet binnen te halen. Hoe geldt dit voor provincies die juist de financiering als 

knelpunt zien? Het proces van het project moet goed afgestemd zijn op de gebiedscommissies. Ga 

verder met de informatie die er al ligt (uiteraard). De ene provincie wil graag het procesgeld 

verminderen, een andere provincie ziet juist geen capaciteit bij eigen ambtenaren. Zijn er 

mogelijkheden om het Motivaction onderzoek en de communicatieopgave met elkaar te verbinden? 

Let op wie het gaat uitvoeren, er is een zware trekker nodig. 

We hebben daarom besloten om de aanvraag volgend jaar te doen, zodat er wat meer tijd is, mits er 

steun is van de provincies. Voordeel is dat de actualisatie van het IPO wolvenplan dan ook wat verder 

is. De uitvoering van het project (en de benodigde budgetten) schuift dan ook door naar oktober 

2023. De Zoogdiervereniging vindt het vooral belangrijk dát de aanvraag wordt gedaan, niet per sé 

dat die door de ZV wordt ingediend. Dus neem de ruimte om te bepalen hoe jullie willen dat dit geld 

wordt binnengesleept. Er zijn ook mogelijkheden om de totaalomvang van het project iets te 

verkleinen als er minder provincies meedoen. Wij horen graag voor het eind van het jaar welke 

overheden er in principe mee willen doen. 

 (mail dd 11/05/21) 
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Agendapunt 3.6 :  Input gevraagd voor Onderzoeksagenda BIJ12 faunazaken 2022-2023 

Aan: IPO Wolvenwerkgroep 

Van:  

Datum: 5 mei 2021   

 

Wij willen hierbij de mogelijkheid bieden om onderzoeksonderwerpen aan te dragen voor de BIJ12 
onderzoeksagenda 2022-2023. 
 
Wellicht dat deze oproep ook vanuit de IPO wolvenwerkgroep kan worden benut voor onderzoeks 
voorstellen voor wolf en/of goudjakhals. NB: ik kan mij ook voorstellen dat er ‘buitenom’ de 
onderzoeksagenda onderzoek/studie/analyse voorstellen kunnen komen die een eigen 
financieringstraject kennen. Als het om ‘onze’ onderwerpen gaat is interne afstemming/prioritering 
wel zo handig. 
 
BIJ12 hecht in de uitvoeringstaken binnen het faunabeleid veel waarde aan de ontwikkeling en 
toepassing van kennis via wetenschappelijk onderzoek en het bevorderen van voorlichting. Om de 
kennis rondom het faunabeheer, met name met betrekking tot het voorkomen en beperken van 
faunaschade  en de gevolgen daarvan te vergroten laat BIJ12 onderzoeken uitvoeren en symposia 
organiseren. Hierbij hanteert BIJ12 een onderzoeksagenda die in samenspraak met de 12 provincies 
wordt opgesteld. De onderzoeksagenda voor de periode 2020-2021 is te raadplegen op de website 
van BIJ12.  
 
Momenteel is de onderzoeksagenda voor de periode 2022-2023 in voorbereiding. De eerste stap 
hiervoor is het opstellen van een longlist met mogelijke onderzoeksonderwerpen. Wij willen hiervoor 
graag een beroep doen op jullie specifieke kennis en expertise. Onderzoeksonderwerpen die voor 
financiering vanuit BIJ12 in aanmerking komen richten zich in eerste instantie op 
faunaschadeproblematiek. Voor zover er overlap met die problematiek bestaat, kunnen ook 
onderwerpen die het raakvlak bestrijken met andere gerelateerde onderwerpen, zoals 
kringlooplandbouw, biodiversiteit, mens-dier interacties, klimaatadaptatie, energietransitie, etc. 
worden aangedragen. Als jullie onderwerpen of kennisvragen hebben waarvan jullie willen dat BIJ12 
daar onderzoek naar uit laat voeren, dan verzoeken wij jullie hierbij deze aan ons kenbaar te maken, 
gebruikmakend van onderstaand format.  
 
Onderwerpen m.b.t. de wolf (goudjakhals ?) kunnen worden verstuurd naar @bij12.nl en 

@bij12.nl  Er is geen limiet aan het aantal onderwerpen dat aangedragen kan worden. 
 
Na het samenstellen van de longlist zal BIJ12, samen met de Commissie Onderzoek en de betrokken 
medewerkers van de provincies een prioritering van onderzoeksonderwerpen maken, op basis 
waarvan de onderzoeksagenda wordt vastgesteld. Vervolgens worden onderzoeksvragen in de markt 
gezet, waarbij de geldende inkoopprocedures in acht worden genomen.  We vragen in het huidig 
stadium dus nog niet om uitgewerkte onderzoeksvoorstellen of offertes in te dienen. 
 

 Onderwerpen kunnen worden aangedragen tot en met vrijdag 21 mei.  

 Voel u vrij deze mail binnen uw organisatie breder te delen. 

 Het is fijn als u het format benut om een suggestie aan te dragen. 
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Format voorstel onderzoeksagenda BIJ12 

Onderwerp: 

 

Context: 

 

Korte probleemomschrijving: 

 

Belangrijkste onderzoeksvra(a)g(en): 

 

Meest relevante wetenschappelijke discipline (bijvoorbeeld: agronomie, dierecologie, 

gedragswetenschappen, communicatiewetenschappen): 

 

Eventueel in te zetten onderzoeksmethode: 
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