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Aanvraagformulier  
Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân 

 
 
Formulier retour sturen naar:  Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
     T.a.v. afdeling Subsidies 

Postbus 20120  
     8900 HM  LEEUWARDEN 
 
Bezoekadres:    Provincie Fryslân, 

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ LEEUWARDEN    

 
Contactgegevens:   Afdeling Subsidies 
     Telefoon: (058) 292 59 25 
     E-mail: provincie@fryslan.frl 
 
 
U kunt de aanvraag, via de post of bij de balie van het provinciehuis indienen vanaf 12 april 2022. 
Wij dienen het aanvraagformulier uiterlijk 14 december 2024 te hebben ontvangen. Het besluit op de 
subsidieaanvraag wordt maximaal 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag genomen. 
 
Let op! 
-  Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient de aanvraag te voldoen aan de 
 voorwaarden zoals opgenomen in de Subsidieregeling voorkomen schade door wolven 
 provincie Fryslân en de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013. 
 
- Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en voeg de bijlagen toe (zie onder D ). 

Alleen dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag 
vragen wij u om aanvullende informatie. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als 
datum van binnenkomst. 

 
-  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door iemand die daar die daarvoor 

gemachtigd is.  
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BELANGRIJKE BASISGEGEVENS 

A. Algemene gegevens 
A. AANVRAGER 
A1. Gegevens aanvrager 

Aanvrager: 
 
 

 Natuurlijke persoon 
 

 Rechtspersoon  
 

 Rechtsvorm, namelijk:       

Bent u schapen- of geitenhouder? 
Dit hoeft niet bedrijfsmatig te zijn.  

 Ja 
 

 Nee, dan komt u helaas niet voor subsidie in aanmerking 

Staat u in het Identificatie- en 
Registratiesysteem van dieren 

(I&R Dieren) geregistreerd? 

 Ja 
 

 Nee, dan komt u helaas niet voor subsidie in aanmerking 

Naam aanvrager:       
Postbus of straat en nummer:       

Postcode:       Plaats:       
Telefoonnummer:       

E-mailadres:       
Website:       

 A.2 Gegevens contactpersoon of gemachtigde 
Wordt aanvrager voor deze 

aanvraag vertegenwoordigd 
door een gemachtigde? 

 Nee 
(Vul hieronder de gegevens in) 

 Ja  
(Vul hieronder de gegevens in) 

 Contactpersoon Gemachtigde 

Naam en voorletters:             
Telefoonnummer:             

E-mailadres:             

  
Voeg een ondertekende machtiging bij 
deze aanvraag 

A.3 Overige gegevens aanvrager  
Inschrijvingsnummer bij  

de Kamer van Koophandel: 
      
 (voeg een actueel uittreksel van de KvK toe) 

A.4 Bankgegevens aanvrager 
Bankrekeningnummer (IBAN):       

Tenaamstelling rekening:       
 
 
  



 

Subsidieregeling voorkomen schade door wolven provincie Fryslân 
  Pagina 3 van 6 

 

B PROJECTGEGEVENS  
B.1 Gegevens project                                                                                         
 
 
 
 
1 

Welke subsidie vraagt u aan? 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere keuzes mogelijk 
 

 Het plaatsen van een nieuwe vaste wolfwerende 
afrastering dan wel het uitbreiden van een bestaande 
vaste wolfwerende afrastering. 
Subsidie bedraagt € 500 + max € 3 per meter 
 

 Het inzetten van een nieuw aangeschafte 
verplaatsbare wolfwerende afrastering zonder 
automatisch oprolsysteem. 
Subsidie bedraagt € 30 x gemiddeld aantal schapen/geiten.  
 

 Het inzetten van een nieuw aangeschafte  
verplaatsbare wolfwerende afrastering met automatisch 
oprolsysteem bij minimaal 100 schapen/geiten. 
Subsidie bedraagt € 4000 + € 30 x gemiddeld aantal schapen/geiten. 

Korte omschrijving:   
      
 
 

Locatie activiteiten:  
      
 
Let op: Dit moet plaatsvinden in het gebied van de gepubliceerde kaart van het 
wolvengebied, die u op onze website kunt vinden. Hiervan kan worden afgeweken in 
onderstaande vraag.   

Heeft u buiten het vastgestelde 
leefgebied voor de wolf schade aan 

uw kudde schapen of geiten, door 
minimaal drie aanvallen in een 

tijdsperiode van 7 dagen door een 
wolf? 

 
 Nee 

 
 Ja, toon dit aan 

 
Gedeputeerde Staten kunnen afwijken van de in onderdeel a of b genoemde vereiste 
dat de subsidiabele activiteit in het wolvengebied is uitgevoerd, indien de toepassing 
ervan naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onredelijk zou zijn en de aanvrager 
die onredelijkheid in zijn aanvraag voldoende heeft onderbouwd door de schade aan 
zijn kudde schapen of geiten aan te tonen als gevolg van minimaal drie wolfaanvallen 
in een tijdsperiode van zeven dagen binnen de grenzen van één gemeente of die van 
twee aan elkaar grenzende gemeenten, waarbij één of meerdere landbouwhuisdieren 
zijn gedood; 

Heeft u voor de activiteit waar u 
subsidie voor aanvraagt, eerder 

subsidie ontvangen van provincie 
Fryslân of een andere instantie? 

 Ja, dan komt u helaas niet voor subsidie in aanmerking 
 

 Nee 

Voldoen de vaste en/of verplaatsbare 
wolfwerende afrastering en de 

bijbehorende onderdelen of 
materialen aan de specificaties die 

staan beschreven in paragraaf 2.2. van 
de Faunaschade Preventiekit module 

wolven van BIJ12? 

 Ja 
 

 Nee, dan komt u helaas niet voor subsidie in aanmerking 
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 2. Voor een vaste afrastering voldoet u aan de volgende criteria: Ja Nee 

a 
Is de afrastering met toebehoren geplaatst of uitgebreid in het aangewezen 
leefgebied voor de wolf zoals opgenomen in de bijlage?   

b Wat is de totale lengte in 
strekkende meters van de 
afrastering die u heeft 
aangeschaft of uitgebreid?  

 
 Aangeschaft:                  meter 

 
 Uitgebreid:                  meter 

3. Voor een verplaatsbare afrastering voldoet u aan de volgende criteria: Ja Nee 

a 
Betreft de verplaatsbare wolfwerende afrastering een afrastering met 
draden?   

b Heeft u een automatisch draadoprolsysteem aangeschaft?   

c 
Wordt de verplaatsbare wolfwerende afrastering op moment van ontvangst 
van de aanvraag ingezet voor minimaal 100 landbouwhuisdieren?   

B.2 Aanvullende projectgegevens 

1. Is de afrastering op dit moment 
geplaatst, uitgebreid of 
ingezet?  

 Ja, namelijk op                     (dd-mm-jjjj) 
 

 Nee  
De afrastering moet zijn geplaatst, uitgebreid of ingezet tussen 14 december 2021 en 
het moment van ontvangst van de subsidieaanvraag.   

2. Hoeveel dieren heeft u 
gemiddeld lopen? 

 
De uitslag van uw berekening op basis 
van de 4 data volgens de stallijsten van 
I&R Dieren? 

 
           gemiddeld aantal dieren 

3. Lopen de dieren die u van uw 
stallijsten hebt overgenomen, 
allemaal in uw leefgebied? 

 Ja 
 

 Nee, graag toelichten in een bijlage 

4. Subsidie berekenen: 

 

 

 

 

 
Beide opties mogelijk 

 Vaste afrastering: 
       meter x max € 3 per meter = €              
Vaste kosten: € 500  
Totaal subsidiebedrag:    €       
Let op: het maximum per dier betreft € 100. 
 

 Niet-vaste afrastering: 
       aantal dieren x € 30 per schaap/geit = €       
 

  Vast bedrag automatisch draadoprolsysteem € 4000 
 
Totaal subsidiebedrag:    €       
U kunt maximaal € 20.000 subsidie aanvragen. 
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C. VERPLICHTE BIJLAGEN 
1 Vier uitdraaien uit het Identificatie- en Registratiesysteem voor 

dieren met de peildata 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 
november in het jaar voorafgaand aan de datum van ontvangst van 
de subsidieaanvraag.  

 Als bijlage meegestuurd 
 

2 Fotoverslag van de gehele wolfwerende afrastering  Als bijlage meegestuurd 
 

3 In geval van vaste afrastering: Een overzichtskaart met kadastraal 
nummer met daarop aangegeven de locatie waar de nieuw 
aangeschafte vaste wolfwerende afrastering is geplaatst of 
uitgebreid. 
 
In geval van verplaatsbare afrastering: Een overzichtskaart met 
kadastraal nummer waarop is aangegeven op welke percelen in 
het aangewezen leefgebied van wolven de afrastering wordt 
gebruikt. 

 
 
 

 Als bijlage meegestuurd 

4 Factuur/facturen van nieuw aangeschafte wolfwerende 
afrastering, uitbreiding afrastering, nieuw aangeschafte 
verplaatsbare wolfwerende afrastering en/of het automatisch 
draadoprolsysteem.  

 Als bijlage meegestuurd 

5 Ingevulde de-minimisverklaring 
 
Als de aanvrager een onderneming is, dat wil zeggen een eenheid die een 
economische activiteit uitvoert, is de De-minimisverordening (Verordening (EG) 
nr. 1407/2013 d.d. 18/12/2013 (L 352/1 24/12/2013) van toepassing.  
De overheidssteun mag in dat geval € 20.000 bedragen over een periode van drie 
belastingjaren. 
 
Om te kunnen bepalen of de overheidssteun dit bedrag niet te boven gaat, dient 
de aanvrager bij het subsidieverzoek een ingevulde de-minimis verklaring te 
voegen. 
 

 Als bijlage meegestuurd 
 

 Niet van toepassing 

6 Een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel  Als bijlage meegestuurd 
 

 Nvt in geval van 
natuurlijk persoon 

7 Kopie van statuten 
 
Dit is een verplichte bijlage in het geval van gezamenlijke bevoegdheid. 

 Als bijlage meegestuurd 
 Niet van toepassing 

8 Machtiging  
 
Indien u een medewerker of een derde machtigt om namens uw rechtspersoon 
de subsidieaanvraag in te dienen, dient de machtiging ook rechtsgeldig te zijn 
ondertekend. 

 Als bijlage meegestuurd 
 

 Niet van toepassing 
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D. VERKLARING 

 
Ondergetekende verklaart: 
 
 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; 
 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de desbetreffende 

subsidieregelingen, alsmede overige wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 
project van toepassing zijn; 

 Er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk 
is en blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en dat schade 
voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvan voor rekening is van de aanvrager; 

 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

 De afrastering wordt gebruikt in een door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
wolvengebied; 

 Niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn. 

E. ONDERTEKENING 

 
Let op! Indien uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurders van de rechtspersoon niet zelfstandig, 
maar slechts gezamenlijk bevoegd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen, dienen meerdere bestuurders het 
aanvraagformulier gezamenlijk te ondertekenen. Uit de statuten blijkt door welke bestuurders gezamenlijk ondertekend 
moet worden. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en rechtsgeldig ondertekend 
 
 
Plaats: ………………………………………………. Datum: …………………………………………………………….. 
 
 
Naam: ………………………………………………. Handtekening: ………………………………………………….. 
 
 
Indien gezamenlijk bevoegd, handtekeningen van bestuurders 
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
Naam:  ………………………………………………..  Handtekening: …………………………………………………….  
 
 
 
Controleer voordat u de aanvraag indient nog een keer of alle vragen op het formulier goed en duidelijk zijn ingevuld en 
of de bijgevoegde begroting aan de gestelde eisen voldoet. Zitten alle verplichte bijlagen erbij?  


