
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 1e berap 2021 
 

 

 
Programma: 3  Omgeving 
Onderwerp :  I 7 Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân 
 

 

 
Toelichting: 
Op 17 juni jongstleden is Moasje frjemd, met het kenmerk 2317,(wolf niet welkom in Fryslân) 
aangenomen in Provinciale Staten. De motie behelst: “Actief met alle belanghebbenden met 
behulp van een (binnenkort op te richten) gebiedscommissie aan de slag te gaan met een 
plan van aanpak om de wolf uit Fryslân te weren c.q. de wolf te beheren.” Op 3 november 
2020 heeft Provinciale Staten een brief van GS ontvangen, met het kenmerk 01809831, 
waarin het College aangeeft dat naar hun mening de motie is afgedaan.  
De VVD heeft bij de Statenvergadering van 20 januari 2021 vervolgens een amendement 
ingediend waarin wordt aangegeven dat zij de ingediende motie “wolf niet welkom in Fryslân” 
niet als afgedaan beschouwen. De reden hiervoor is als volgt: “Gezien snel opeenvolgende 
ontwikkelingen rondom de uitbreiding en vestiging van de wolf is er urgentie om zaken 
voortvarend te blijven oppakken. Voor overheden en betrokkenen en is de motie nog steeds 
actueel.” Er wordt hiermee verwezen naar de passage van de brief van GS, die gestuurd 
was op 3 november, namelijk: “Het geniet daarom de voorkeur om te zoeken naar een 
uitvoerbare doelstelling voor een, nog op te richten, gebiedscommissie”. 
Aanvullend hebben wij tijdens de Statenvergadering van 20 januari jongstleden de 
toezegging gedaan, met het kenmerk 2563, om een projectgroep wolf in te gaan stellen.  
Het gevraagde budget is nodig om op korte termijn de Projectgroep Preventie Wolvenschade 
Fryslân en secretariaat en ambtelijke ondersteuning operationeel te maken. Deze inzet (€ 
20.000) wordt toegevoegd aan het capaciteitsbudget. De inzet voor de twee daaropvolgende 
jaren is in de kadernota opgenomen. Op deze wijze kan bovenstaande toezegging worden 
gerealiseerd en aan de bovenstaande verwachtingen worden voldaan. Daarom zijn de 
kosten onuitstelbaar en wordt gevraagd om extra middelen. 
 

 
 

Voorstel: 
Conform onderstaande tabel € 99.000 uit het begrotingssaldo in te zetten voor de 
Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân (PPWF). 
 
 

 
 
 
 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 

Lasten 

 Begrotingssaldo -53.000 -23.000 -23.000   

6 Bedrijfsvoering  20.000     

3 Omgeving 33.000 23.000 23.000   

 Totaal lasten 0 0 0 0 0 

Baten 

       

 Totaal baten 0 0 0 0 0 

 
 


