FACTSHEET ˜ MAART °˛°˝

Vergoedingen
Vergoeding vaste afrasteringen

Vergoeding niet-vaste afrasteringen

Kostensoort

Vergoedingsbedrag

Kostensoort

Vergoedingsbedrag

Vaste kosten, volledige
vergoeding

€ 500,- (prijspeil 2020).

€ 4.000,- (prijspeil 2020)

Variabele kosten

€ 3,- per strekkende meter

Plafondbedrag per schaap
of geit

€ 100,-

Voor weidebedrijven met
minimaal 100 schapen:
vaste kosten autowinder
draadoprolsysteem,
volledige vergoeding

Voor weide- en begrazings- € 30,- per dier (voor draad
bedrijven: kosten per
en/of ﬂexinet plus schrikschaap of geit
draadinstallatie)

Peildata
Subsidie wordt gebaseerd op het werkelijke aantal schapen
en geiten in het gebied waarvoor maatregelen worden
getro˛en, maar niet meer dan het aantal gehouden dieren
voorafgaand aan de aanwijzing van het wolvengebied.

Peildata voor het oorspronkelijke wolvengebied op
de Noord- en Midden-Veluwe zoals in maart 2019 is
aangewezen: 1 mei 2018, 1 augustus 2018, 1 november
2018 en 1 februari 2019.

Het aantal dieren wordt bepaald door het gemiddelde
te nemen van de aantallen schapen en/of geiten op de
stallijsten van het Identiﬁcatie & Registratie systeem (I&R
Dieren) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO) op 4 peildata. Tel het aantal schapen bij elkaar op,
deel het door 4 en rond het af naar boven op hele aantallen.

Peildata voor de eerste uitbreiding van het wolvengebied op
de Noord-Veluwe en Zuidwest-Veluwe zoals dat in maart
2021 werd aangewezen: 1 mei 2020, 1 augustus 2020, 1
november 2020 en 1 februari 2021.

Rekenvoorbeelden zie volgende pagina

SAMEN NAAR EFFECTIEVE PREVENTIEVE MAATREGELEN
Bron: Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe Meer informatie: wolvencommissie@gelderland.nl
Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg het preventieplan voor nadere voorwaarden en de website van de provincie Gelderland
over de deﬁnitieve subsidieregeling.
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Rekenvoorbeelden
Onderstaande rekenvoorbeelden betre˙en situaties zoals die in Gelderland kunnen bestaan.
Voorbeeld A – Vast perceel
Een schapenhouder heeft in het I&R Dieren van de RVO
de volgende aantallen dieren:
Peildatum
Aantal dieren op stallijst
peildatum 1

10

peildatum 2

20

peildatum 3

20

peildatum 4

10

gemiddeld

15

Hij weidt gemiddeld 15 schapen op een perceel met
vaste afrasteringen met een omtrek van 400 meter.
De vergoeding voor de variabele kosten bedraagt:
400 meter x € 3 per meter =
€ 1.200,Per dier is dit € 1.200,- / 15 =
€
80,Dit is lager dan het plafondbedrag van € 100,- per dier.
De totale vergoeding voor het nemen van preventieve
maatregelen bedraagt:
Vaste kosten
€
500,Variabele kosten (400 x € 3,-)
€ 1.200,Totale vergoeding
€ 1.700,Voorbeeld B – Vast perceel met klein aantal dieren
Een hobbyhouder heeft gemiddeld over de 4 peildata
6˝schapen lopen in een perceel met vaste afrasteringen
met een omtrek van 400˝meter. De vergoeding voor de
variabele kosten zou dan bedragen:
400 meter x € 3 per meter =
€ 1.200,Per dier is dit € 1.200,- / 6 =
€
200,Dit is hoger dan het plafondbedrag van € 100,- per dier.
Dit betekent dat bij de berekening van de variabele kosten
het plafondbedrag moet worden gehanteerd:
6 schapen x € 100,- per schaap =
€
600,-

Voorbeeld C – Weidebedrijf met niet-vaste afrasteringen
Een weidebedrijf heeft gemiddeld over de 4 peildata
400˝schapen. Het bedrijf gebruikt verplaatsbare
afrasteringen met stroomdraden (niet-vast). Aangezien
het bedrijf meer dan 100 schapen heeft komt het in
aanmerking voor een vergoeding voor een autowinder
draadoprolsysteem.
De vergoeding bedraagt:
Vast bedrag autowinder
Variabele kosten per schaap (400 x € 30,-)
Totaal

€ 4.000,€ 12.000,€ 16.000,-

Voorbeeld D – Begrazingsbedrijf met niet-vaste
afrasteringen
Een begrazingsbedrijf heeft gemiddeld over de 4 peildata
250 schapen. Het bedrijf gebruikt ﬂexinetten.
De vergoeding bedraagt:
250 schapen x € 30,- per schaap

€

7.500,-

Voorbeeld E – Combinatie vaste afrasteringen met
niet-vaste afrasteringen
Een weidebedrijf heeft gemiddeld over de 4 peildata
400˝schapen. Het bedrijf plaatst op een huiskavel een
vaste afrastering met een lengte van 1.000 meter.
Daarnaast gebruikt het bedrijf verplaatsbare afrasteringen
met stroomdraden voor het naweiden op andere percelen.
De vergoeding bedraagt:
Vaste kosten vaste afrasteringen
Variabele kosten vast perceel (1.000 x € 3,-)
Vast bedrag autowinder
Variabele kosten per schaap (400 x € 30,-)
Totaal

€
€
€
€
€

500,3.000,4.000,12.000,19.500,-

De totale vergoeding voor het nemen van preventieve
maatregelen bedraagt:
Vaste kosten
€
500,Variabele kosten (6 x € 100,-)
€
600,Totale vergoeding
€ 1.100,-

SAMEN NAAR EFFECTIEVE PREVENTIEVE MAATREGELEN
Bron: Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe Meer informatie: wolvencommissie@gelderland.nl
Aan dit informatieblad kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg het preventieplan voor nadere voorwaarden en de website van de provincie Gelderland
over de deﬁnitieve subsidieregeling.

