
         

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten,  

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van de 

VVD de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten n.a.v. de recente 

berichtgeving met betrekking tot een mogelijke wolf in Flevoland, de aangerichte schade en 

het ontbreken van een ‘Wolvenplan’. 

De provincie Flevoland heeft voorlopig nog geen eigen Wolvenplan zoals gesteld in 

berichtgeving via Omroep Flevoland.  

De VVD fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. 

1. Bij12 stelt op zijn website dat na beoordeling door B12 een tegemoetkoming aan de 

veehouder zal worden verleend volgens de beleidsregels van de Provincie. Staat het 

ontbreken van een eigen provinciaal Wolvenplan in Flevoland inderdaad een 

tegemoetkoming in de weg? 

2. Heeft de provincie wel interprovinciale afspraken en/of afspraken met Bij12 hoe om te 

gaan met schade bij het ontbreken van een Wolvenplan? Zo ja, hoe snel kan de 

schade na de uitslag van de DNA test dan aan de veehouder worden vergoed. Zo, 

nee, is direct na dit incident voorlopig beleid vastgesteld zodat vergoeding snel kan 

plaatsvinden? 

3. Volgens Omroep Flevoland is een interprovinciaal Wolvenplan in het najaar gereed. 

Is deze termijn correct? 

4. Wordt het opstellen van een Wolvenplan versneld nu de wolf ook in Flevoland is 

gesignaleerd? 

5. Heeft de provincie contact gehad met mogelijk gedupeerde veehouder(s)? 

6. Zijn of worden veehouders en/of de LTO betrokken bij de ontwikkeling van het 

wolvenplan? 

7. Zo ja, waaruit bestaat deze betrokkenheid? Zo nee, worden zij nog wel bij de 

ontwikkeling van het wolvenplan betrokken? 

8. De provincie heeft wolfwerende rasters aangeschaft. Zijn deze voor elke veehouder 

beschikbaar? 

9. Zo ja, hoe snel zijn de rasters beschikbaar en op welke termijn kunnen zij worden 

geplaatst? Zo nee, welke criteria hanteert de provincie bij aanvraag en plaatsing van 

deze rasters indien er sprake is van beperkte beschikbaarheid. 

10. Vallen deze rasters onder de zg. wolfwerende maatregelen die veehouders vanaf 

2023 zelf verplicht moeten treffen? 

11. Zo ja, wat zijn dan de zelf te dragen kosten voor de veehouder? Zo nee, komen de 

kosten van aanschaf en plaatsing voor deze rasters tot 2023 dan geheel voor 

rekening van de Provincie? 

 

Lelystad, 30 april 2022 

 

Jan de Haan 


