U kunt het ingevulde formulier onder vermelding van zaaknummer verzenden:
Per post naar: Provincie Gelderland
Afdeling Vergunning Verlening / Handhaving
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Per mail naar: post@gelderland.nl (Dit kan alleen met een ondertekend exemplaar wat gescand is)

LET OP: Wij nemen alleen ondertekende formulieren in behandeling
Datum ontvangst:

Zaaknummer:

Wet natuurbescherming

AANVRAAGFORMULIER HOOFDSTUK 3 SOORTEN FAUNABEHEER
A

GEGEVENS AANVRAGER
Instantie (Fauna- of Wildbeheereenheid/overige):

Contactpersoon:
Adres:
Plaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Rechtspersoon:
Nr. Kamer van Koophandel:
Plaats van inschrijving:
Datum inschrijving:
Natuurlijk persoon:
Geboortedatum:
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Bent u jachthouder:
Ja
Nee
Indien u geen jachthouder, Faunabeheereenheid, of Wildbeheereenheid bent, voeg dan een verklaring van
instemming van de jachthouder bij deze aanvraag (zie E Bijlagen)
Is de ontheffinggebruiker in het bezit van een geldige jachtakte:
Ja
Nee
Indien de onthefgebruiker niet in het bezit is van een geldige jachtakte, is schadebestrijding door een
jachtaktehouder mogelijk?
Toelichting

B

GEGEVENS SCHADE PERCEEL/PERCELEN
1

Vermeld de gebied- en-of streeknaam van de locatie en omschrijf de nabij gelegen percelen
(landbouwpercelen/natuurgebied/bebouwde kom/etc.):

2

Geef zo nauwkeurig mogelijk aan op een bijgevoegde kopie van een topografische kaart
min. schaal 1:25.000 waar de (potentiële) schadepercelen zijn gelegen. Op de
topografische kaart moet een duidelijk herkenningspunt aanwezig zijn (Zie bijlage E Bijlagen).

3

Ontheffingsaanvraag heeft betrekking op gronden gelegen in de gemeente(n):
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C

GEGEVENS BESTAANDE ONTHEFFING
1

Heeft u eerder een ontheffing voor faunabeheer gehad?
Ja, voeg een kopie hiervan bij en vermeld het zaaknummer
Nee, ga verder met D

2

Heeft u de rapportage(s) van gebruik eerdere ontheffing ingediend?
Ja
Nee, voeg deze alsnog bij (zie E bijlagen)

3

Vraagt u onder dezelfde condities aan?
Ja
Nee

D

GEGEVENS SCHADEBESTRIJDING
1

De schade wordt veroorzaakt door:
Ekster

Kauw

Spreeuw

Fazant

Knobbelzwaan

Wilde eend

Haas

Konijn

Woelrat

Houtduif

Meerkoet

Zwarte kraai

Holenduif

Ringmus

Huismus

Roek

Ganzen (klik aan (=doorhalen) wat niet van toepassing is):
Brandgans

Canadese gans

Grauwe gans

Kolgans

Rietgans

Overige soort, te weten:
Als de te bestrijden diersoort een wildsoort betreft of op de landelijk/provinciale vrijstellingslijst staat
geef dan met een onderbouwing aan waarom een extra ontheffing nodig is:
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2

De schade heeft betrekking op / betreft het belang van:
het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid (inclusief verkeersveiligheid)
ter voorkoming en bestrijding van schade aan land- en tuinbouwgewassen,
bedrijfsmatig gehouden vee en of bosaanplant, bedrijfsmatige visserij en wateren
schade aan flora en fauna
anders, te weten:
schade veroorzaakt door steenmarters aan gebouwen of roerende zaken
ter voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot de
diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn
schade veroorzaakt door konijnen of vossen op sportvelden of industrieterreinen
schade veroorzaakt door konijnen aan begraafplaatsen

3

4

Omschrijving van schade (vraat-, graaf-, pikschade, predatie etc.)

Omschrijving van landbouw- of bedrijfsmatige schade
Hier vermelden op welk gewas de schade betrekking heeft.

Betreft het geen gewas dan hier vermelden van welke andere bedrijfsmatige schade sprake is en ga
verder met vraag 7.

Ga door naar vraag 7
5

Totale oppervlakte schadegevoelig gewas c.q. aantallen
U dient de totale oppervlakte van de gewasgroepen op te geven, die binnen uw werkgebied/
jachtveld/gebruikte gronden schade (kunnen) ondervinden.
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6 Aangeven in welke periode het gewas schadegevoelig is
Schadegevoelige periode gewas: van

t/m

7 Actuele schade
Is er naar het oordeel van de grondgebruiker(s) al sprake van optredende belangrijke (d.w.z. meer
dan € 250,-) schade?
ja → voeg dan een verklaring van de grondgebruiker (tenzij deze aanvraag wordt ingediend door
de grondgebruiker zelf) bij over de aard en omvang (geschat bedrag) van de schade.
(zie E bijlagen)
nee → is dan de kans groot dat belangrijke schade ontstaat indien niet tegen de betreffende soort
Ja
Nee
wordt opgetreden?
ja → aannemelijk maken met bij voorkeur taxatiegegevens van voorgaande jaren en deze
bijvoegen. (zie E bijlagen)
nee → hieronder aangeven waarom ontheffing aangevraagd wordt:

8 De ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik van een bijzonder middel te weten:
om schade te bestrijden tussen zonsondergang en zonsopkomst en met behulp van kunstlicht
gewenst aantal:
voor gebruik van vangkooien;
en/of voor gebruik van kastvallen; gewenst aantal:
Indien u gebruik wilt maken van een vangkooi of kastval, voeg dan een recent schadebestrijdingsplan
bij deze aanvraag inclusief een topografische kaart met daarop aangegeven waar u de kooi(en) wilt
plaatsen. (zie E bijlagen)
om schade te bestrijden van erkend valkenier met jachtvogel namelijk:
(aanklikken (= doorhalen) wat niet van toepassing is
Havik
Slechtvalk
Anders, geef hieronder een omschrijving:

Licht hieronder de keuze voor het gekozen middel toe:
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9 De ontheffing wordt aangevraagd voor het gebruik voor een bijzondere locatie /
omstandigheid te weten:
om schade te bestrijden: aanklikken (= doorhalen) wat niet van toepassing is
bebouwde kom

sportveld

industrieterrein

begraafplaats

Indien het een aanvraag voor binnen de bebouwde kom betreft voeg dan een toestemmingsverklaring van de gemeente bij. (zie E bijlagen)
op gronden welke niet voldoen aan de regels voor afmetingen jachtveld
anders, geef hieronder een omschrijving:

Indien het een aanvraag in het kader van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid) betreft
voeg dan een toestemmingsverklaring van de gemeente bij (zie E bijlagen).
Wordt van de aan te vragen ontheffing gebruikt binnen of in de directe nabijheid (300 meter) van
een Natura2000-gebied?
Ja
Nee
Indien ja: heeft de aan te vragen activiteit mogelijk effect op de instandhoudingsdoelen van het
Natura2000-gebied?
Nee, hieronder motiveren waarom niet
Ja, u dient tevens een vergunning aan te vragen op grond van hoofdstuk 2 van de Wet
natuurbescherming

Heeft de aan te vragen activiteit mogelijk effecten op andere soorten dan die waarvoor de
ontheffing wordt aangevraagd (bv. verstoring)? Ja Nee
Indien ja: worden daarbij mogelijk verboden overtreden zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de
Wet natuurbescherming?
Nee
Ja, u dient tevens een ontheffing aan te vragen voor overtreding van deze verboden, zie
hiervoor het aanvraagformulier "Wet natuurbescherming hoofdstuk 3 soorten overig".
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10 Welke maatregelen zijn getroffen om schade te voorkomen?
Omschrijf de ervaring met de toegepaste afweermiddelen waarvan tenminste één visueel en
tenminste één akoestisch afweermiddel, niet zijnde het geweer.
Gebruikte preventieve maatregelen zijn: (noem tenminste één visueel en één akoestisch middel)
1)

2)

3)

4)
Investering in preventieve maatregelen: €
11

Licht toe waarom het verwachte effect van de toegepaste preventie onvoldoende is.
Onderbouw dit met nadere gegevens;
LET OP: bij kapitaalsintensieve teelten wordt van de teler verwacht dat hij/zij investeert in duurzame
afweer in de vorm van een afdoende fysieke afscherming ter wering van de schadeveroorzakende
soort(en).

12

De ontheffing wordt aangevraagd voor de periode
van

t/m

LET OP: ontheffingen worden niet verleend voor onbepaalde tijd.
13

Vermeld hier als de tijd van bestrijding afwijkt van tussen zonsopkomst en zonsondergang:
van

t/m

uur
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E

BIJLAGEN

LET OP! De aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de volgende bijlagen zijn
toegevoegd:
zie vraag B 2: Topografische kaart met daarop de schadepercelen aangegeven
zie vraag C 2: Rapportage van gebruik eerder ontheffingsbesluit, als deze nog niet is ingediend.
zie vraag D 7: Toestemmingsverklaring van de grondgebruiker (tenzij deze aanvraag wordt ingediend door
de grondgebruiker zelf)
zie vraag D 7 Historische schadegegevens waarbij tevens wordt aangeven of schade door Faunafonds
getaxeerd is.
zie vraag D 9 Toestemmingsverklaring van de gemeente indien het een aanvraag voor binnen de
bebouwde kom of in het kader van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid) betreft.
zie vraag D 8: Wilt u schade bestrijden met kastvallen of vangkooien, voeg dan een recent schadebestrijdingsplan bij deze aanvraag inclusief een topografische kaart met daarop aangegeven waar u de
kooi(en) wilt plaatsen.

F

VOORWAARDEN EN VERPLICHTING

Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag voor een ontheffing voor het opsporen, bemachtigen en
doden van de onderhavige soort(en)
De aanvrager verklaart dat:
1

bekend is dat bij wijzigingen in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de
ontheffingaanvraag, dit zo spoedig mogelijk dient te worden doorgegeven aan ons, onder vermelding van het
zaaknummer zoals op de ontvangstbevestiging vermeld staat.

2

de aanvrager alle gewenste inlichtingen voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en
naar waarheid zal verstrekken aan de, met behandeling en controle van de aangevraagde ontheffing, belaste
ambtenaren.

De aanvrager verklaart tevens ermee bekend te zijn, dat de vergunning wordt ingetrokken indien hij/zij een of
meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, danwel in het kader van de aanvraag
van deze vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt.

G

ONDERTEKENING

Ondergetekende verleent hierbij:
wel
geen
toestemming voor digitale verzending van stukken.
Datum

Plaats

Handtekening

LET OP: Wij nemen alleen ondertekende formulieren in behandeling
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