Indicatie kosten kosten wolfwerende omheiningen Drenthe
Inleiding
Tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders
van 5 juni 2018 is unaniem besloten om volop in te zetten op preventieve maatregelen om schapen
en geiten te beschermen tegen wolven. Niemand is blij met de komst van de wolf maar we proberen
zo er het beste van te maken. Zie www.platform-ksg.nl voor de positiebepaling.
In de positiebepaling wordt gevraagd om een bijdrage van de overheid voor de investeringen in
preventieve maatregelen. Deze notitie geeft een schatting van de hoogte van deze vergoeding en van
de totale kosten voor de provincie Drenthe. Voor andere gebieden kan een vergelijkbare berekening
worden gemaakt.
Type hekwerk
Vaste omheining bestaande uit houten palen iedere 5 meter en 5 gladde stroomdraden tot een hoogte
van 110 cm. Dit is volgens advies van het Zweedse wildschade instituut. Zie de positiebepaling
wolven van het Platform KSG.
Standaard perceel
Een vierkant terrein van een hectare met een omtrek van 400 meter.
Bij de berekening van de graasdierpremie wordt uitgegaan van een bezetting van 11,67 schaap per
hectare. Dit zijn volwassen schapen ouder dan 1 jaar, dus zonder de lammeren. Afgerond 12
schapen/ha.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/gemeenschappelijklandbouwbeleid/gemeenschappelijk-landbouwbeleid/directe-glbsteun/graasdierpremie/2017/berekening
Kosten hekwerk
Van een gerenommeerd bedrijf dat hekwerken plaatst is een prijsopgave ontvangen. Een andere
leverancier heeft een prijsindicatie gegeven die weinig afwijkt.
Robinia tussenpalen en draden: 400 meter x € 3,75 / meter = € 1500,Robinia hoekpalen: 4 stuks x € 40,- / stuk = € 160,Spanveren: 10 stuks x € 12,50 / stuk = € 125,Totaal: € 1785,21% btw: 374,85
Totaal: € 2159,85
Diverse bijkomende kosten: € 341,15 (onregelmatigheden perceel, obstakels, etc.)
TOTAAL: € 2400,Bij een veebezetting van 12 ooien (inclusief lammeren en rammen) van gemiddeld 12 dieren per
hectare is het bedrag per ooi:
€ 2400 / 12 = € 200,- per ooi.
Vergoeding
Bij een vergoeding van 80% is het bedrag per ooi € 160,80% vergoeding is een gemiddelde van de verschillende regelingen in Duitsland (gelijk speelveld)
Kosten voor de provincie
In Drenthe zijn ongeveer 25.000 ooien (landbouwtelling).

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80780ned/table?ts=1531127867806
De kosten voor de provincie zijn dan dus 25.000 x € 160,- = € 4 miljoen
Opmerkingen
De regeling is eenvoudig. Iedere houder die zich aanmeldt krijgt € 160,- per ooi.
De houder bepaalt zelf op welke wijze hij wolfwerende maatregelen neemt. Dat kan ook de
aanschaf van andere typen hekwerk of kuddebewakingshonden zijn. Het standaard perceel dient
alleen om de hoogte van de vergoeding te onderbouwen.
Het is belangrijk dat de uitvoeringskosten van de vergoedingsregeling laag zijn. Allerlei
nuanceringen waarbij rekening wordt gehouden met de grootte en het soort bedrijf en de wijze van
preventie maken de regeling alleen maar ingewikkeld wat de uitvoeringskosten omhoog stuwt.
Alleen de bedrijfsmatige houders doen een opgave voor de landbouwtelling.
Het aantal dieren moet verhoogd worden met de dieren van niet-bedrijfsmatige houders. Dit is naar
schatting 10-20% van het totaal aantal dieren.
In de I&R databank van RVO worden alle schapen en geiten in NL geregistreerd.
De regeling moet ook gelden voor geiten die buiten gehouden worden. De meeste geiten worden
binnen gehouden door de grote melkgeitenbedrijven.
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