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Dit formulier wordt regelmatig als gevolg 

van gewijzigde inzichten aangepast; 

raadpleeg voor de meest recente versie 

daarom www.zeeland.nl  

 

Let op: u dient ook altijd de basismodule in te vullen als onderdeel van uw aanvraag.   

Module 2B Soortenbescherming Wnb: Schadebestrijding 

Algemeen 
Voordat u dit aanvraagformulier invult, dient u eerst na te gaan of er voor uw activiteit reeds ontheffing is 

verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland. Het kan ook zijn dat er een landelijke dan wel provinciale 

vrijstelling geldt. Meer over reeds afgegeven ontheffingen en eventuele vrijstellingen leest u op 

https://www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/soortenbescherming.  

1. Soorten en verbodsbepalingen 

1.1 Voor welke soort wordt een ontheffing aangevraagd? Geef daarbij aan welke 
verbodsbepaling(en) van toepassing is (of zijn).  
(Slechts één antwoord invullen! Indien u voor meerdere soorten een ontheffing wilt aanvragen 
dient u meerdere aanvraagformulieren in te vullen.) 

Nederlandse en 
wetenschappelijke 

naam soort 

Beschermingsregime / verbodsbepalingen 

Vogels (VR) 
soorten van bijlage IV HR 
en bijlage I en II Bonn en 
Bern m.u.v vogels VR 

Soorten genoemd in bijlage 
A en B van de Wnb 

Soort:  Art. 3.1 , opzettelijk: 
 doden 
 vangen 
 storen1 

 
Art.3.1 nesten, rustplaatsen 
en eieren  opzettelijk: 

 vernielen 
 beschadigen 
 nesten weg te nemen 

 
Art. 3.1 eieren : 

  rapen en onder zich  
hebben 
 
Art. 3.2 lid 6 (delen van) 
vogels of uit vogels 
verkregen producten 
anders dan voor verkoop 

  onder zich  hebben te 
hebben 

  te vervoeren2 

Art. 3.5,  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 
 verstoren 

 
Art. 3.5, eieren  opzettelijk: 

 te vernielen 
 te rapen 

 
Art. 3.5, 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen. : 

  beschadigen 
  vernielen 

 
Art. 3.5 planten, opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 afsnijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

 
Art. 3.6 lid 2 dieren m.u.v. 
vogels, en planten3 anders 
dan voor verkoop:  

 onder zich te hebben 
 anders dan voor 

verkoop te vervoeren 

Art. 3.10  in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied, 
opzettelijk: 

 doden 
 vangen 

 
Art. 3.10 vaste voort-
plantings- of rustplaatsen, 
opzettelijk: 

 beschadigen 
 vernielen 

 
Art. 3.5 vaatplanten, 
opzettelijk: 

 plukken 
 verzamelen 
 af snijden 
 ontwortelen 
 vernielen 

                                                      
1 Dit verbod is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort, artikel 3.1 lid 5 Wnb. 
2 Dit verbod is niet van toepassing als deze vogels, delen of producten aantoonbaar overeenkomstig de  
Wnb zijn gedood of gevangen, onderscheidenlijk verkregen 
3 Deze verboden zijn niet van toepassing ingeval de dieren en planten aantoonbaar zijn gefokt of gekweekt.  
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2. Belangen 

2.1 Op grond van welk belang wordt een ontheffing aangevraagd?  

1. Vogelrichtlijn (artikel 3.1 Wnb) 

 A De volksgezondheid of de openbare veiligheid 

 B De veiligheid van het luchtverkeer 

 C Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren 

 D Ter bescherming van flora of fauna 

 
E Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee   
samenhangende teelt 

 
F Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere wijze van verstandig gebruik, van 
bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde 
omstandigheden toe te staan 

 

2. Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb) 

 
A Ter bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats 

 
B Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom 

 
C De volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten 

 
D Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten 

 
E Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of planten in kleine 
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan 

 

3. Andere soorten (artikel 3.10 Wnb) 

 
A Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de 
natuurlijke habitats 

 
B Ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, 
visgronden, wateren of andere vormen van eigendom 

 
C De volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot 
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten 

 
D Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van soorten of voor de daartoe 
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten 

 
E Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van bepaalde dieren of planten in kleine 
hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan 

 
F Ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, 
schietterreinen, industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen 

 
G Ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren 
ter plaatse en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de 
maximale draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden 

 H Ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren 

 I Algemeen belang 
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2.2  Wanneer u bij 2.1.1 heeft gekozen voor optie a, b, d, e of f, bij 2.1.2 voor optie a, c, d of e en bij 
2.1.3 voor optie a, c, d, e, f, g, h of i:  
Beschrijf dan hieronder waarom (schade)bestrijding noodzakelijk is. Onderbouw dit met cijfers 
en/of andere gegevens, waaruit die noodzaak blijkt. U kunt de vragen 2.3 tot en met 2.7 overslaan 
en doorgaan met vraag 3.1. 

 

Beschrijving: 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Wanneer u bij vraag 2.1.1 heeft gekozen voor optie c en bij vraag 2.1.2 en 2.1.3 voor optie b: 
Welke van onderstaande situaties is volgens u aan de orde? Beide mogelijkheden aankruisen is 
mogelijk. 

 Er is reeds sprake van belangrijke/ernstige schade. Beantwoordt u de vragen 2.4 en 2.5. 

 

Verwacht wordt, mede gezien de ervaringen uit het verleden, dat belangrijke/ernstige schade 

zal optreden. Beantwoordt u de vragen 2.6 t/m 2.8. 

 
 

2.4 Indien er  naar uw mening of die van de grondgebruiker reeds sprake is van 
belangrijke/ernstige schade, geef dan hieronder aan: 

Op welk(e) gewas(sen) deze schade betrekking heeft. 

 

 

De aard van de schade (bijv. vertrappings-, vraat- of vervuilingsschade). 

 

 

Of de schade gemeld is bij BIJ12, unit Faunafonds en zo nee, waarom niet? Indien er onvoldoende ruimte 
beschikbaar is kunt u hiervoor een extra bijlage toevoegen. 
 

 ja 
 
 

 nee, omdat….. 
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Of de schade groter dan € 250,- per geval is en zo ja, voeg een verklaring van de grondgebruiker bij de 
aanvraag en onderbouw de belangrijke schade door middel van een rapport van een door BIJ12, unit 
Faunafonds goedgekeurd taxatiebureau. 
 
 

 ja 
 
 

 nee 
 

 

2.5  Wat is de totale oppervlakte aan schadegevoelig gewas waarvoor een ontheffing noodzakelijk 
       wordt geacht en in welke periode is het gewas schadegevoelig? 

 

Gewas(groep)  Oppervlakte  Periode schadegevoelig 

   van  t/m  

   van  t/m  

   van  t/m  

Geef de totale oppervlakte weer per gewas(groep). Het kwantificeren van de omvang van de mogelijke schade kan in sommige gevallen 

ook gebeuren door bijvoorbeeld het opgeven van aantallen. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van schade aan vee. 

 
2.6 Geef hieronder een omschrijving van de dreigende soort schade die u verwacht, waardoor 
schadebestrijding noodzakelijk is. Geef duidelijk aan: 

Op welk(e) gewas(sen) deze schade betrekking heeft. 

 

 

 

De aard van de schade (bijv. vertrappings-, vraat- of vervuilingsschade). 

 

 

 

Of de dreigende schade groter dan € 250,- per geval is en zo ja, onderbouw dit zo mogelijk met 
historische gegevens. 
 
 

 ja  
 
 

 nee 
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2.7  Wat is de totale oppervlakte aan schadegevoelig gewas waarvoor een ontheffing noodzakelijk 
       wordt geacht en in welke periode is het gewas schadegevoelig? 

 

Gewas(groep)  Oppervlakte  Periode schadegevoelig 

   van  t/m  

   van  t/m  

   van  t/m  

Geef de totale oppervlakte weer per gewas(groep). Het kwantificeren van de omvang van de mogelijke schade kan in sommige gevallen 

ook gebeuren door bijvoorbeeld het opgeven van aantallen. Dit is ook het geval wanneer er sprake is van schade aan vee. 

 

3. Middelen 

3.1 Welke middelen gaat u gebruiken bij het vangen en/of doden? Lees eerst aandachtig de 
toelichting op dit aanvraagformulier.  

 
Geweer, type en kaliber:……………….. (gebruik hiervan is alleen toegestaan als u beschikt over een 
geldige jachtakte) 

 Jachtvogels, te weten…………………………….(havik, slechtvalk of woestijnbuizerd) 

 Fretten 

 Buidels 

 Kastval(len). Ga naar vraag 3.2. 

 Vangkooi(en). Ga naar vraag 3.2. 

 Lokvogels 

 Lokgeluiden 

 
Middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten of 
vrijgesteld 

 Kunstmatige lichtbronnen 

 Overig, te weten…………………………… 

 

3.2 Gegevens vangkooien / kastvallen* Aantal 

Indien u heeft gekozen voor optie ‘vangkooien’, geef dan hier aan hoeveel 
vangkooien u wilt inzetten: 

 

Indien u heeft gekozen voor optie ‘kastvallen’, geef dan hier aan hoeveel kastvallen 
u wilt inzetten: 

 

*Let op: Indien ontheffing voor vangkooien en/of kastvallen wordt aangevraagd, dient u op een topografische kaart (schaal 1:25.000) 

aan te geven waar deze zullen worden geplaatst en deze als bijlage bij de aanvraag bij te voegen. 
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4. Andere bevredigende oplossing 

Afweging alternatieven 

Voor alle beschermde soorten geldt dat aangetoond moet worden dat er geen andere bevredigende 

oplossing (alternatief) is voor de door u geplande activiteit, die minder schade oplevert voor de betreffende 

soort. In de toelichting wordt uitgelegd wat hier mee bedoeld wordt.   

 
4.1 Welke preventieve maatregelen zijn en/of zullen worden getroffen om schade te voorkomen? 
Geef ook aan in welke frequentie deze middelen worden ingezet. 

Geef op een topografische kaart aan, waar deze maatregelen zijn toegepast. 

Maatregelen Te weten: 

 Geur- en smaakstoffen  

 Visuele middelen  

 Akoestische middelen  

 Visueel akoestische middelen  

 Afscherming  

 Teelttechnische maatregelen  

 Afleidende middelen/aanbieden alternatief   
     voedsel 

 

 Aantrekken natuurlijke vijanden  

 Overig  

 
4.2 Waarom is naar uw mening het effect van de toegepaste preventieve middelen onvoldoende en 
(schade)bestrijding als aanvullend middel noodzakelijk? Zijn er andere dan de bij de bovenstaande 
vraag ingevulde preventieve middelen en zo ja, waarom zijn deze niet toegepast? 

Eventueel kunt u dit aangeven op een aparte bijlage. 

Beschrijving: 
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5. Staat van instandhouding 

Vogelrichtlijn 
 

Onderbouwing dat de activiteit  niet leidt tot verslechtering van de staat van instandhouding van 
de soort 

 

 

 

 

 

Habitatrichtlijn, Bonn en Bern en andere soorten 
 

Onderbouwing dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken 
soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten 

voortbestaan 
 

 

 

 

 

6. Periode en locatie 
 

6.1 Periode ontheffing 

Geef aan voor welke periode ontheffing wordt gevraagd. Beargumenteer tevens waarom u voor deze 

periode een ontheffing wenst. Eventueel kunt u per gewas en/of middel verschillende periodes aangeven. 

Gebruik een aparte bijlage indien de ruimte niet voldoende is. 

Van  t/m  gewas / middel:  

Van  t/m  gewas / middel:  

Van  t/m  gewas / middel:  

 

Argumentatie: 
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6.2  Heeft u eerder een ontheffing aangevraagd voor dezelfde activiteit? Zo ja, geef dan het 
nummer en het jaar van het laatst ontvangen besluit/ontheffing. 

 Ja, nummer besluit/ontheffing……………… …………., jaar……….. 

 Nee 

 

6.3  Geef een omschrijving van de locatie van het ‘schadeperceel’. 

Geef zo nauwkeurig mogelijk aan op een bijgevoegde topografische kaart (schaal minimaal 1 : 25.000), 
waar de (potentiële) schadepercelen zijn gelegen. Op de kaart moet een duidelijk herkenningspunt 
aanwezig zijn. Vangkooien en kastvallen kunnen op dezelfde topografische kaart worden aangegeven. 

 

6.4  In welke gemeente(n) liggen de gronden waarvoor ontheffing wordt aangevraagd? 

 

 

 

7.  Bijlagen 

Toe te voegen bijlagen. Kruis hieronder aan welke bijlagen u heeft bijgevoegd bij uw aanvraag: 

□  Topografische kaart(en) (schaal minimaal 1 : 25000) met aanduiding locatie 'schadeperceel' 

□  Topografische kaart(en) (schaal minimaal 1 : 25000) met aanduiding locatie preventieve maatregelen 

□  Verklaring jachthouder 

□   Verklaring kooiker 

□   Verklaring grondgebruiker 

□   gegevens ter onderbouwing van verwachte of reeds aanwezige (belangrijke/ernstige) schade.  

      Bij voorkeur officiële cijfers. 

□  lijst jachtaktehouders die als ontheffinggebruiker optreden 

□  ............. 

□  ……………. 
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De aanvrager verklaart dat hij/zij: 
• alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt; 
• alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde 

gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de ambtenaren die belast zijn met de 
behandeling en controle van de aanvraag; 

• bekend is met de voorwaarden en verplichtingen ingevolge de Wet natuurbescherming en 
ontheffingverlening van de Wet natuurbescherming; 

• er mee bekend is dat een ontheffing kan worden ingetrokken, indien hij/zij een of meer uit zijn/haar 
verbintenis voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, dan wel in het  kader van de 
ontheffingverlening onjuiste gegevens heeft verstrekt. 

 
Onvolledig ingevulde formulieren, het ontbreken van de benodigde bijlagen en/of het onvoldoende 
onderbouwen van een aanvraag kan tot gevolg hebben dat de behandeling van uw aanvraag vertraging 
oploopt. 
 
Het is raadzaam een kopie van het ingevulde aanvraagformulier te bewaren. 
 
Onze contactgegevens staan rechtsboven het eerste blad vermeld.  
 

Naam in blokletters Datum ondertekening Handtekening 
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              TOELICHTING MODULE SCHADEBESTRIJDING 

Algemeen 

De Wet natuurbescherming is het wettelijke kader voor de bescherming van in het wild levende planten en 
dieren. Hierin staat bijvoorbeeld dat het verboden is om beschermde planten te plukken. Ook is het niet 
toegestaan om beschermde dieren te (ver)storen of te doden of hun nesten en holen te vernielen. 
Gedeputeerde Staten (GS) kunnen in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden ontheffing van 
deze verboden verlenen. Een ontheffing is een besluit waarbij een uitzondering op een bepaald verbod 
wordt gemaakt.  

GS kunnen ontheffing op de verbodsbepalingen verlenen aan een faunabeheereenheid op basis van een 
faunabeheerplan. In een faunabeheerplan wordt op planmatige wijze aangegeven hoe de 
faunabeheereenheid uitvoering geeft aan haar taken op het gebied van het beheer van soorten en het 
voorkomen en bestrijden van schade.  

De Stichting Faunabeheereenheid Zeeland (FBEZ) heeft voor haar werkgebied, de gehele provincie 
Zeeland, een faunabeheerplan opgesteld voor een aantal diersoorten. Dit betreft ganzen, zoogdieren en 
overige vogelsoorten. GS hebben op basis van deze door hen goedgekeurde plannen een aantal 
ontheffingen aan de FBEZ verleend. Een overzicht van deze ontheffingen kunt u vinden op onze 
internetpagina https://www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/soortenbescherming. Door middel van 
een machtiging kunnen individuele grondgebruikers/jachtaktehouders onder voorwaarden gebruik maken 
van deze ontheffingen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de  FBEZ, e-mail 
zeeland@faunabeheereenheid.info.  

Meer informatie over de FBEZ kunt u vinden op de internetpagina www.faunabeheereenheid.nl.   

In een aantal gevallen kan de ontheffing ook aan anderen dan een faunabeheereenheid worden verleend. 
Anderen komen hiervoor in aanmerking indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

- De noodzaak tot een faunabeheerplan ontbreekt. 
- De noodzaak tot tussenkomst van een faunabeheereenheid ontbreekt. 

Er zijn ook situaties waarvoor u geen ontheffing nodig heeft, omdat hiervoor een landelijke of provinciale 
vrijstelling geldt. Op onze internetpagina https://www.zeeland.nl/vergunningen-en-
ontheffingen/soortenbescherming vindt u meer informatie over vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten 
(voorheen aanwijzing).  
 

1. Soorten en verbodsbepalingen 
 

Het beschermingsregime en de verbodsbepalingen verschillen per soort. Om te kunnen bepalen welke 

verbodsbepalingen er worden overtreden, dient u aan te geven voor welke soort u ontheffing vraagt. U dient 

daarom ook per soort een aanvraagformulier in te vullen. Wilt u voor meerdere soorten ontheffing aanvragen 

dan dient u dus meerdere aanvraagformulieren in te vullen.  

Van belang is dat als het gaat om vogels, dat het verbod op het opzettelijk storen van vogels niet geldt, 

indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de vogelsoort. Bij het 

beantwoorden van de vraag of de storing van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding, is de 

doelstelling zoals neergelegd in artikel 1 van de Vogelrichtlijn (VR) van belang: het duurzaam in stand 

houden van de populatie van alle in het wild levende vogelsoorten. Onder wezenlijke invloed wordt verstaan: 

”een wezenlijke negatieve invloed op een beschermde soort”.  
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Of daar sprake van is hangt af van allerlei omstandigheden. Verstoring buiten de kwetsbare periode4 zal in 

de meeste gevallen niet van wezenlijke invloed zijn op de staat van instandhouding van de soort, omdat de 

vogel makkelijk kan uitwijken naar een andere plek en/of leefgebied. Daarbij is wel van belang hoe lang de 

storing duurt. Is deze tijdelijk van aard, dan kan de vogel weer terugkeren naar de verblijfplaats en/of 

foerageerplek. In dat geval is er geen sprake van “ wezenlijke invloed op de staat van instandhouding”. Is de 

storing langdurig maar zijn er voldoende alternatieven in de nabije omgeving (e.e.a. afhankelijk van de 

actieradius van de soort), dan kan de soort het negatieve effect zelf teniet doen en is er evenmin sprake van 

een wezenlijke invloed op de staat van instandhouding  

Tevens is het niet langer verboden om soorten, genoemd in bijlage A en B van de Wet natuurbescherming, 

al dan niet opzettelijk, te verstoren. Dit geldt bijvoorbeeld voor damhert, haas, konijn, ree en vos. 

 

2. Belangen 

GS kunnen niet voor elk willekeurig doel een ontheffing verlenen. Een ontheffing kan alleen worden verleend 

als de activiteit nodig is op grond van een in de wet genoemd belang. Onder 2.1 kruist u aan op basis van 

welk belang u de ontheffing aanvraagt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende 

beschermingsregimes: Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en andere soorten, omdat de mogelijke belangen 

verschillen per van toepassing zijnde beschermingsregime.  

Onder 2.2 geeft u een korte, nauwkeurige en treffende motivering waarom de uitvoering van de activiteit 

noodzakelijk is in het kader van het door u onder 2.1 aangekruiste belang. Het belang dient overtuigend te 

worden aangetoond en kenbaar (en dus expliciet) worden afgewogen tegen het belang van het behoud (van 

het leefgebied) van de soort. 

Een ontheffing voor het bestrijden van soorten ter bescherming van gewassen, vee, bossen, visserij en 

wateren kan alleen worden verleend ter voorkoming van belangrijke of ernstige schade. Van belangrijke of 

ernstige schade is sprake indien redelijkerwijs niet van de grondgebruiker kan worden verlangd dat die het 

risico voor de geleden schade draagt. Om dit vast te stellen moeten de beschikbare cijfers omtrent de 

omvang van de geleden schade gerelateerd worden aan andere gegevens, bijvoorbeeld de schade afgezet 

tegen de opbrengst van het betreffende gewas. 

Er is sprake van belangrijke of ernstige schade aan gewassen als de schade minimaal € 250,- per geval 

bedraagt, gerekend over het gehele schadeperceel.  

Het is derhalve van belang dat u de schade in de aanvraag en met bijlagen (bijvoorbeeld schadetaxaties) 

onderbouwd. Hiertoe zijn vraag 2.3 tot en met 2.7 opgenomen. Ook in het geval uw aanvraag betrekking 

heeft op dreigende schade dient u de te verwachten schade cijfermatig te onderbouwen. 

 

3. Middelen 

Welke middelen zijn toegestaan voor het vangen en doden is wettelijk bepaald. Daarbij zijn tevens regels 

gesteld ten aanzien van het gebruik van deze middelen, de afmetingen van de gronden waarop de middelen 

mogen worden gebruikt en de vaardigheden die nodig zijn om deze middelen te gebruiken. 

 

 

 

 

                                                      
4 Onder kwetsbare periode wordt verstaan de broedperiode en de ruiperiode.   
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Bij het verlenen van een ontheffing moeten de middelen worden aangewezen die voor het vangen of doden 

mogen worden gebruikt. Onder 3.1 geeft u aan welk middel u gaat gebruiken. Onder 3.2 geeft u het aantal 

aan. Maakt u gebruik van een vangkooi of kastval dan moet u tevens op kaart aangeven waar u de vangkooi 

of kastval gaat plaatsen. Deze kaart stuurt u als bijlage bij de aanvraag mee. 

 

4. Andere bevredigende oplossing 

Voor het verkrijgen van een ontheffing voor het overtreden van de verbodsbepalingen is het noodzakelijk dat 
is aangetoond dat er geen andere bevredigende oplossing is. Dit betekent dat er geen alternatief is voor de 
voorgenomen activiteit, die geen of minder negatieve effecten heeft voor de betreffende soort. Zo kan 
bijvoorbeeld geen ontheffing worden verleend voor het vangen of doden van dieren indien schade afdoende 
kan worden voorkomen door bijvoorbeeld de betreffende dieren te verjagen of door een net of omheining ter 
bescherming aan te brengen. Bij kapitaalsintensieve teelten wordt van de teler verwacht dat hij investeert in 
duurzame afweer in de vorm van een fysieke afscherming ter wering van de schadeveroorzakende 
soort(en).  

Onder 4.1 moet u daarom aangeven welke preventieve maatregelen (in voldoende mate) zijn genomen. U 
dient tevens op kaart aan te geven waar deze maatregelen zijn toegepast. Voor informatie over afdoende 
preventieve maatregelen verwijzen wij u naar de Faunaschade Preventiekit (FPK) van het Faunafonds. U 
kunt deze vinden op de internetpagina http://www.bij12.nl/bij12units/faunafonds/faunaschade-preventiekit-
fpk.  
 

5. Staat van instandhouding 

Voor beschermde soorten waarvoor ontheffing wordt aangevraagd, moet worden aangetoond dat de 

gunstige staat van instandhouding (GSvI)  van de soort niet in het geding komt. Ten aanzien van vogels is 

bepaald dat de activiteit niet mag leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de 

desbetreffende soort  Blijkens jurisprudentie5 mag bij de beoordeling hiervan uitgegaan worden van het 

begrippenkader van de Habitatrichtlijn. 

In de Habitatrichtlijn wordt de gunstige staat van instandhouding als volgt gedefinieerd: 

staat van instandhouding van een soort: het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort 

inwerken en op lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de grootte van 

de populaties van die soort op het in artikel 2 bedoelde grondgebied. 

De staat van instandhouding wordt als “gunstig” beschouwd wanneer : 

 uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een levensvatbare 

component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal 

blijven, en; 

 het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te zullen 

worden , en; 

 er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van die 

soort op lange termijn in stand te houden. 

                                                      
5 1 maart 2012; ECLI:RVS:2012:BV7500 



 
 
  
   

 
 13/13   

 

Uit deze definitie is af te leiden dat voor de onderbouwing dat de GSvI niet in het geding is, de volgende 

criteria van belang kunnen zijn: 

- de omvang van de populatie 

- de verspreiding van de populatie 

- het leefgebied, de functionaliteit van het leefgebied en het natuurlijke verspreidingsgebied 

- toekomstperspectief 

De GSvI van een soort dient in zijn algemeenheid  op lokaal en –indien van toepassing- op regionaal niveau 

worden bekeken6. Hierbij is ook van belang hoe groot de omvang van de populatie is. Een populatie is een 

groep van individuen behorende tot dezelfde soort. Het gaat hierbij om soorten die in het wild leven en van 

nature voorkomen in het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort. Het natuurlijke verspreidingsgebied is 

het ruimtelijk omgrensde gebied waarbinnen een soort zich in het wild bevindt of zich zou kunnen bevinden, 

omdat de habitat geschikt is voor die soort. Een soort hoeft niet daadwerkelijk aanwezig te zijn op alle 

plekken in het natuurlijke verspreidingsgebied. Het gebied waar de soort zich bevindt kan versnipperd 

gelegen zijn (bv alleen in rivier begeleidende bossen). Een soort kan ook tijdelijk in een deel van zijn 

natuurlijke verspreidingsgebied aanwezig zijn (bv alleen in broedperiode) of over een gebied heen vliegen 

(trekvogels en vleermuizen) 

Onder 5 geeft u aan waarom de GSvI niet in het geding is en welke maatregelen u treft om negatieve 

effecten op de GSvI te verminderen en te voorkomen.  

 

6. Periode en locatie 

Onder 6.1 geeft u aan voor welke periode u een ontheffing vraagt. Beargumenteer tevens waarom u voor 

deze periode een ontheffing wenst. De duur van de ontheffingsperiode is gekoppeld aan de duur van de 

activiteit. Wees zo realistisch mogelijk bij het inschatten van de benodigde periode, houdt hierbij ook 

rekening met de schadegevoelige periode van het gewas, de aanwezigheid van de betreffende soort etc.. 

Als uw eerder een ontheffing heeft aangevraagd voor dezelfde activiteit kunt u dit onder 5.2 aangeven. 

De ontheffing is tevens gekoppeld aan het perceel waar de schade zich voordoet. U dient daarom op een 

topografische kaart (schaal minimaal 1 : 25.000) aan te geven waar het schadeperceel is gelegen. Deze 

kaart stuurt u als bijlage bij de aanvraag mee. 

 

7. Bijlagen 

Geef hier aan welke bijlagen u met de aanvraag meestuurt. 

 

                                                      
6 Zie o.a. ABRvS 25 juni 2008 (200706598/1) + ABRvS d.d. 14 januari 2015: 201405449/1/A3: Rapen 
kievitseieren Friesland 


