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Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2008 (aangevraagd in 2007) 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/020 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.020.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 09-01-2008 

Einddatum 31-12-2012 

Toegestane activiteiten Bewaren van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderwijs 

Soort Zie bijlage ontheffing 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/051 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.051.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 09-01-2008 

Einddatum 31-12-2012 

Toegestane activiteiten het bemachtigen, met het oog daarop opsporen, vervoeren en het onder 

zich hebben, alsmede het binnen en buiten het grondgebied van Nederland 

brengen van dode beschermde vogels, skeletten en skeletdelen, 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort vogels uit de orde van: stormvogels (Procellariiformes) en futen 

(Podicipediformes) en de familie: alkachtigen (Alcidae), meeuwen 

(Laridae), sterns (Sternidae), jagers (Stercorirariidae) en duikers 

(Gaviidae). 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van de onderzoeken, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar verlengen van de ontheffing onder nummer FF/75A/2003/001. 

De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht voor de 

vier projecten “Anatomisch en biometrisch onderzoek”, website 

www.seabird-osteology.info, “Leeftijdskenmerkenonderzoek” en “Eco-

morphological studies in Antarctic fulmarine petrels: wing morphology 

and musculature in relation to foraging strategies”, volgens de bij de 

aanvraag gevoegde toelichting 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/056 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.056.pdf 

Regio vergunning (NL12) Friesland 
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Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 14-01-2008 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Vangst, ringen, aanbrengen van GPSloggers en biometrische gegevens 

verzamelen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek 

Soort Brandgans (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar Max 30 exemplaren 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/057 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.057.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 09-01-2008 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten Vangst en opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek 

Soort Alle inheemse beschermde soorten 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient een overzicht van de onderzoeken in de maand 

januari van 2009 te zenden aan Dienst Regelingen, postbus 19530, 2500 

CM te Den Haag. De ontheffinghouder geeft daarbij in het algemeen aan 

wat de effecten en de mate van ongerief van de werkwijze in de praktijk 

zijn 

Nota's en commentaar  

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

 

Veld nummer: FF75A/2007/001 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.001.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-02-2007 

Einddatum 07-02-2012 

Toegestane activiteiten houden van vogels waarvoor een jachtverbod geldt, het onder zich mogen 

hebben van een baardman (Panurus biarmicus), zonder naadloos gesloten 

pootring 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Een jonge baardman heeft in het nest zijn naadloos gesloten pootring 

verloren. Pas nadat het niet meer mogelijk was een naadloos gesloten 

pootring aan te brengen, is dit feit door u opgemerkt. U heeft aangegeven 

kweker te zijn bij de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers en heeft 

daarbij uw kweeknummer vermeld. Verder heeft u een rapportage en 

verklaring van een opsporingsambtenaar van de Regiopolitie Twente 

overlegd, waarin aannemelijk is gemaakt dat de baardman in 

gevangenschap is geboren en gefokt en niet uit het wild is verkregen 
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Soort Baardman (Panurus biarmicu) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient deze ontheffing op eerste vordering te tonen 

aan een bevoegd toezichthouder of opsporingsambtenaar als bedoeld in 

artikel 104, lid 1, van de Flora- en faunawet. 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/75/2007/006 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document ff75.07.toek.006.rc.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-02-2007 

Einddatum 07-02-2012 

Toegestane activiteiten houden van vogels waarvoor een jachtverbod geldt 

Toegestane methode(n) voorzien van een microchiptransponder 

Reden voor vergunning wanneer in de wintertijd, de knobbelzwanen zich in een hulpbehoevende 

toestand bevinden, en tijdelijk dienen te worden opgevangen om 

verdrinking te voorkomen. 

Soort knobbelzwanen (Cygnos olor), 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar Deze ontheffing geldt alleen voor twee zwanen die afkomstig zijn van 

Dienst Regelingen, afdeling In- Beslaggenomen Goederen (DR-IBG). 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/009 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.009.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 02-03-2007 

Einddatum 29-02-2008 

Toegestane activiteiten vervoer aanbieden, vervoeren, onder zich hebben en afleveren van dode 

beschermde vogels (Aves), ten behoeve van onderzoek. 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort vogels (Aves) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/006 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.006.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 31-03-2012 

Toegestane activiteiten het vangen, met het oog daarop opsporen, opzettelijk verontrusten en het 

verstoren van nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van het onderzoek: “Dakbroedende meeuwen in de stad: een 

beheersbaar probleem?” 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 7 

  

Soort zilvermeeuw (Larus argentatus) en de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop van 

ieder fase te weten: jaar 1 (2007), jaar 2 (2008), jaar 3 (2009) en jaar 4 

(2010), te zenden aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD 

Dordrecht. 

Nota's en commentaar Gemeente Leiden vraagt ontheffing voor het onderzoek: “Dakbroedende 

meeuwen in de stad: een beheersbaar probleem?”. De volgende algemene 

onderzoeksvragen worden gesteld: 

- Welke meeuwensoorten komen in welke steden in Nederland en in welke 

aantallen voor en wat zijn de trends? 

- Waar in steden broeden meeuwen; zijn er soortverschillen in 

nestplaatskeuze en verspreiding over de stad? 

- Wanneer komen meeuwen de stad in; wanneer zijn er 

nesten/eieren/jongen; wat is het broedsucces? 

- Wat is het belang van voedselbeschikbaarheid in de stad? 

- Wat is het korte en lange termijn effect van het ontoegankelijk maken 

van broedlokaties? 

- Wat is het korte en lange termijn van het vervangen van eieren door 

kunsteieren? 

- Wat is het effect van ingrijpen in de voedselsituatie in de stad? 

- Wat is het effect van preventieve verjaagmethoden? 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/014 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.014.pdf 

Regio vergunning (NL12) Friesland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-04-2007 

Einddatum 01-12-2010 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; vangst (datalogger aanbrengen) 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort kievit (Vanellus vanellus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht ten 

behoeve van het project: ”Het vastleggen van trekbewegingen bij kieviten 

middels GLS”, onder DEC-nummer 4728A, volgens de bij de aanvraag 

gevoegde onderzoeksomschrijving. 

Nota's en commentaar De ontheffinghouder is verplicht elke gevangen kievit in vrijheid te stellen 

op de plaats waar zij is gevangen. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/015 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.015.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-05-2007 

Einddatum 30-04-2012 

Toegestane activiteiten het overzetten van jongen en eieren van de steenuil (Athene noctua), naar 

andere nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning De ingreep is nodig omdat het aantal uitvliegende jongen achterblijft bij 

het aantal, nodig om de huidige stand gelijk te houden. 

Soort steenuil (Athene noctua) 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 8 

  

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie positief 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van de repopulatie, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen 

Nota's en commentaar Het betreft verlaten legsels, verweesde jongen of jongen van te grote 

éénouder gezinnen 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/012 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.012.pdf 

Regio vergunning (NL11) Groningen; (NL12) Friesland; (NL13) Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 10-05-2007 

Einddatum 01-12-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; Vangen, vervoeren en onder zich hebben; rapen van eieren en 

het bewaren ervan ook als ze leeg zijn 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort Veldleeuwerik (Alauda arvensis) en de boomleeuwerik (Lullula arborea) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen, Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht. 

Nota's en commentaar De aangegeven handelingen mogen uitsluitend worden verricht voor het 

onderzoek: “Aanpassingsvermogen van veldleeuwerik en boomleeuwerik 

op seizoensinvloeden”, onder DEC-nummer 4743A, volgens de bij de 

aanvraag gevoegde omschrijving. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/019 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.019.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-05-2007 

Einddatum 15-09-2008 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode, vangst 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/024 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.024.gs.pdf 

Regio vergunning (NL11) Groningen, ; (NL12) Friesland; 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-06-2007 

Einddatum 01-08-2008 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode, vangst 

Toegestane methode(n) - 
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Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort koolmees (Parus major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/025 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.025.pdf 

Regio vergunning (NL11) Groningen, (NL23) Flevoland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-06-2007 

Einddatum 01-09-2010 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode, vangst 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort grauwe kiekendief (Circus pygargus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De verkregen informatie 

heeft als doel de gunstige instandhouding van de soort te bevorderen. 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen, 

Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht. 

Nota's en commentaar Het onderzoek is een voortzetting 

van de onder ontheffingen FF/75A/2005/056 en FF/75A/2006/023 

vallende onderzoeken. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/026 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.026.gs.pdf 

Regio vergunning (NL12) Friesland; 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-06-2007 

Einddatum 01-09-2011 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode, vangst 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Onderwijs en onderzoek 

Soort scholekster (Haematopus ostralegus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar De ontheffinghouder is verplicht elke gevangen scholekster in vrijheid te 

stellen op de plaats waar zij is gevangen. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/028 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.028.pdf 

Regio vergunning Groot Amsterdam (tussen Amersfoortcoördinaten 110-134/476-494) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 18-07-2007 

Einddatum 17-07-2010 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen, met het oog daarop opsporen en opzettelijk 
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verontrusten 

Toegestane methode(n) opsporen 

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort beschermde diersoorten 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/011 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.011.pdf (ontheffing ontbreekt) 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 07-03-2007? 

Einddatum ?06-03-2009?? 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en nestperiode 

Toegestane methode(n) tellen, camera, radar en volgen van individueel al gemerkte vogels 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort Vogels (Aves), waaronder in ieder geval begrepen de aalscholver 

(Phalacrocorax Carbo), bontbekplevier (Charadrius hiaticula), bonte 

strandloper (Calidris alpina), drieteenstrandloper (Calidris alba), 

dwergstern (Sterne albifrons), eidereend (Somateria mollisima), grote 

mantelmeeuw (Larus marinus), grote stern (Sterna sandvicensis), kleine 

mantelmeeuw (Larus fuscus), kokmeeuw (Larus ridibundus), noordse stern 

(Sterna paradiseae), scholekster (Haematopus ostralegus), stormmeeuw 

(Larus canus), strandplevier (Charadrius alexandrinus), visdief (Sterna 

hirundo), zilvermeeuw (Larus argentatus) en andere vogels die tijdens het 

onderzoek voorkomen in het plangebied; 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar Tussentijds zal aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit worden gerapporteerd met een frequentie van een half 

jaar. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/031 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.031.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-06-2007 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten vangst voor houden in gevangenschap; opzettelijk verstoren van vogels 

met name tijdens de broed- en nestperiode 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Onderzoek en onderwijs 

Soort pimpelmees (Cyanistes caeruleus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar Maximaal 40 pimpelmezen mogen in gevangenschap gehouden worden 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/032 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.032.gs.pdf 
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Regio vergunning De gebieden waarvoor de ontheffing geldt zijn  

 (NL11) Groningen; het Biologisch Centrum Haren,  

 (NL33) Zuid-Holland; het Haringvliet (Brandgans (Branta 

leucopsis)), 

 (NL22) Gelderland; de Gelderse Poort (grauwe gans (Anser 

anser)) 

 (NL12) Friesland; de Waddenzee (eidereend (Somateria 

mollissima)). 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 12-07-2007 

Einddatum 01-02-2008 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; vangen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Onderzoek en onderwijs; in het belang van de volksgezondheid 

Soort Brandgans (Branta Leucopsis), grauwe gans (Anser anser) en eidereend 

(Somateria mollissima) 

Aantal vergunningen Max 200 vogels 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen, 

Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht. 

Nota's en commentaar Alle, maximaal tweehonderd, in het wild gevangen 

vogels worden na éénmalige behandeling weer losgelaten 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/033 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.033.pdf 

Regio vergunning (NL11) Groningen, (NL13) Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-07-2007 

Einddatum 01-05-2008 

Toegestane activiteiten Vangen, bloed afnemen, stukje teennagel afknippen, verzamelen van grote 

dekveer 

Toegestane methode(n) mistnetten 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort Merel (Turdus merula) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen, 

Postbus 1191, 3300 BD Dordrecht. 

Nota's en commentaar De merels worden na enkele uren weer vrij gelaten 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/034 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.034.pdf 

Regio vergunning (NL11) Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-07-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten rapen van eieren en het bewaren ervan ook als ze leeg zijn 

opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

Injecteren van eerst gelegde ei. 

Afname van een kleine hoeveelheid bloed bij de jongen. 

Biometrie tijdens nestcontrole. 

Toegestane methode(n) - 
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Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort torenvalk (Falco tinnunculus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/039 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.039.pdf 

Regio vergunning (NL13) Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-08-2007 

Einddatum 01-07-2008 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en nestperiode 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2004/118 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.118.pdf 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-08-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten houden van vogels waarvoor een jachtverbod geldt; 

doden van vogels die ziek zijn, verwonden, vangen, bemachtigen en met 

het oog daarop opsporen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning openbaar belang, sociale context 

Soort Vogels (Aves) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder is verplicht om eind januari van elk jaar te hebben 

voldaan aan de rapportageverplichting, waarbij gegevens dienen te worden 

vertrekt over de wijze waarop van deze ontheffing gebruik is gemaakt. De 

gegevens betreffen onder meer welke vogelsoorten in het afgelopen 

kalenderjaar zijn opgevangen, losgelaten, uitgezet, binnen of buiten 

Nederland zijn gebracht, geruild, gestorven en geëuthanaseerd. 

Nota's en commentaar Het betreft een opvang (vogel asiel) 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/001 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.001.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-08-2007 

Einddatum 15-08-2012 

Toegestane activiteiten het vervoeren en onder zich hebben van eieren of producten van 

beschermde diersoorten, specifiek genoemd in de bijlage bij deze 
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ontheffing 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderwijs 

Soort zie bijlage ontheffing 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/043 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.043.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-08-2007 

Einddatum 01-08-2012 

Toegestane activiteiten vangst voor houden in gevangenschap 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort zwarte sterns (Chlidonias niger) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient de resultaten van het onderzoek, na afloop, te 

zenden aan Dienst Regelingen. 

Nota's en commentaar De vogels dienen uitsluitend afkomstig te zijn uit opvang van 

zieke/verzwakte exemplaren van de 

zwarte stern uit de populatie op vogeleiland “De Kreupel” in het 

IJsselmeer. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2007/050 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.07.toek.050.pdf 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 31-10-2007 

Einddatum 30-10-2012 

Toegestane activiteiten het onder zich 

hebben van producten van beschermde diersoorten, specifiek genoemd in 

de bijlage bij deze ontheffing 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderwijs 

Soort Zie bijlage ontheffing 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

Artikel 75C 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0228 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0228.pdf 

Regio vergunning (NL41) Noord-Brabant (Velp) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 30-01-2007 

Einddatum 30-09-2011 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) - 
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Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de 

omvorming van een kazerneterrein naar bedrijventerrein aan de Generaal 

de Bonsweg 1 te Velp, gemeente Grave, één en ander zoals aangegeven op 

de kaart “situatie” in het rapport ‘Bedrijventerrein De Bons – 

Stedenbouwkundig plan’ van SVP architectuur en stedenbouw, december 

2004. 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0285 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0285.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 31-12-2010 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba) en de steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen Bovenstaande maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een ter zake kundige 

Nota's en commentaar De invliegopening voor de kapschuur dient buiten de periode van 1 

februari tot en met 1 september te worden afgesloten. 

Het dak van de open hooischuur dient buiten de periode van 1 maart tot en 

met 1 juli te worden verwijderd. 

De 10 nestkasten aan de Oostendorperstraatweg 16 – 18, aan de nieuwe 

school en op de begraafplaats dienen te zijn geplaatst, vóórdat maatregelen 

aan de vaste verblijfplaatsen van de kerkuil en de steenuil plaatsvinden. 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0296 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0296.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 30-01-2007 

Einddatum 31-12-2011 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen In geval van voorgenomen velling dient een ter zake kundige ecoloog te 

worden geraadpleegd om vast te stellen of eventuele nestafhankelijke 

jongen daadwerkelijk het nest hebben verlaten. 

Nota's en commentaar Bekende nestbomen van de grote bonte specht dienen zoveel mogelijk te 

worden gespaard; waar dat niet kan worden deze bomen buiten de 

broedperiode geveld, wanneer er zeker geen eventuele jongen in het nest 

zijn. 
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Veld nummer: FF/75C/2006/0400 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0400.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 30-01-2007 

Einddatum 31-12-2009 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding van de grote bonte specht komt niet 

in gevaar 

Toezichtmaatregelen Voorafgaand aan de kap dient door een ter zake kundige te worden 

gecontroleerd of de specht gebruik maakt van de aanwezige nestholte die 

in 2006 is gevonden. Wanneer een specht wordt aangetroffen dient met de 

kap gewacht te worden totdat deze is uitgevlogen.  

Nota's en commentaar . 

 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0231 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0231.pdf 

Regio vergunning (NL31) Utrecht; gemeente Ronde Venen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-02-2007 

Einddatum 01-01-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding van de grote bonte specht komt niet 

in gevaar. 

Toezichtmaatregelen De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van 

een ter zake kundige  

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0389 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0389.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland ; gemeente Rotterdam 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-03-2007 

Einddatum 15-03-2011 

Toegestane activiteiten vernielen en het wegnemen van nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 
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Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding van de grote bonte specht komt niet 

in gevaar 

Toezichtmaatregelen De kapwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een ter zake kundige op het gebied van vogels. 

Nota's en commentaar De ontheffinghouder dient bij de planning van de werkzaamheden 

rekening te houden met de seizoensactiviteiten van de soort waarvoor 

ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare periode 

(voortplanting) te voorkomen. 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0300 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0300.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-08-2007, 01-08-2008 

Einddatum 30-11-2007, 30-11-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding van de steenuil komt niet in gevaar, 

mits gewerkt wordt conform de onder commentaar genoemde maatregelen 

en volgens de overige in de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden dient de schuur door een ter 

zake deskundige gecontroleerd te worden. Bij aanwezigheid van de 

steenuil in de schuur dient gewacht te worden met slopen tot de steenuil is 

uitgevlogen. 

De nestkast dient aan of in de nieuw te bouwen loods geplaatst te worden. 

Dit dient te worden gedaan onder begeleiding van een ter zake deskundige. 

Nota's en commentaar Om de negatieve effecten van de werkzaamheden ten aanzien van de soort 

te beperken, stelt u de volgende maatregelen voor:  

• Er wordt geteeld in de volle grond en in containers. Hierdoor zijn tijdens 

de uitvoering van het project en na de uitvoering van het project, geen 

gevolgen te verwachten voor de habitat van de steenuil, omdat het grootste 

deel van de habi-tat ongestoord blijft.  

• De uitvoering van de sloop van de schuur zal niet worden uitgevoerd in 

de kwetsbare periode in de levenscyclus van de steenuil (de broedperiode). 

Bovendien zal een nestkast aan of in de nieuw te bouwen loods worden 

gesitueerd, alvorens de bouwval wordt gesloopt. Hierover is contact 

gezocht met de Werkgroep Steenuilen. Wanneer voorafgaand aan de sloop 

uit een nader onderzoek blijkt dat een steenuil aan het broeden is dan 

wordt de bouwval niet gesloopt.  

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0393 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0393.pdf 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL); x,y km vak 172:360 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 12-03-2007 

Einddatum 30-11-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 
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Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen Afhankelijk van het weer en andere factoren, dient – door of onder 

begeleiding van een ter zake kundige - nauwkeurig een datum te worden 

gekozen waarop de voorgenomen werkzaamheden ten aanzien van het 

vogelbroedseizoen aanvang kunnen vinden. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0073 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0073.pdf 

Regio vergunning (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 30-01-2007 

Einddatum 31-12-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen Met betrekking tot vogels dient de werkwijze te worden gehanteerd als is 

beschreven in de brief ‘Huijgen. C.J., brief betreft wijziging vrijstelling 

ontheffing Flora- en faunawet, ref KHN/2007/NC6040701/496, 

Ingenieursbureau BCC, Leerdam, 23 februari 2007’, met dien verstande 

dat indien met betrekking tot vogels zich broedgevallen voordoen in het 

plangebied, een rustzone rondom het broedgeval aangehouden te worden 

om te voorkomen dat nesten worden verstoord of vernietigd. Binnen de 

rustzone mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. De specifieke 

omvang van de rustzone is afhankelijk van de soort in relatie tot de aard 

van de werkzaamheden. Dit dient door of onder begeleiding van een ter 

zake kundige te worden bepaald. 

Nota's en commentaar .Ontheffing van artikel 11 van de Flora- en faunawet met betrekking tot de 

kerkuil geldt alleen voor het beschadigen en/of vernielen van een 

voortplantings- of andere vaste rust- en verblijfplaats in de schuur van het 

boerderijencomplex in polder Lepelaar. 

 

Voor de kerkuil dient er tijdig een nieuwe broedgelegenheid aangeboden te 

worden in de vorm van een nestkast in/aan een resterend gebouw in de 

directe omgeving. 

 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2005/0442B 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.05.toek.0442B.pdf 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL); 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22-03-2007 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort patrijs (Perdix perdix) 
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Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Binnen een week voorafgaand aan sloop- en/of kapwerkzaamheden dienen 

alle mogelijke vaste rust- en verblijfplaatsen (holten, kieren of spleten) te 

worden gecontroleerd op de aanwezigheid van exemplaren van 

beschermde diersoorten. De controle dient te worden begeleid door een 

faunadeskundige en dient, indien noodzakelijk voor uitsluiting van 

bewoning, met behulp van diervriendelijke waarnemingsmethoden 

(bijvoorbeeld middels een boomcamera) te worden uitgevoerd. 

Indien in gebruik zijnde vaste rust- en verblijfplaatsen worden 

aangetroffen in een te verwijderen gebouw of boom, dient het gehele 

gebouw of boom (indien vleermuizen, inclusief de aanvliegroute) te 

worden ontzien van werkzaamheden. Nadat is vastgesteld door een 

faunadeskundige dat de hiervoor bedoelde vaste rust- en verblijfplaats is 

verlaten, is het toegestaan het gebouw of de boom (en, indien 

noodzakelijk, de aanvliegroute) te verwijderen of te verplaatsen. 

Bovenstaande handelingen dienen te worden uitgevoerd na raadpleging en 

onder begeleiding van een faunadeskundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0352 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0352.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-08-2007 

Einddatum 31-07-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Het kappen van de boom, waarin een nest is aangetroffen van de grote 

bonte specht, dient plaats te vinden buiten het broedseizoen. 

Bovenstaande punten dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van 

een ter zake kundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0467 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0467.pdf 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-04-2007 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Voorafgaand aan de kap van de bomen, dienen deze te worden onderzocht 

op de aanwezigheid van nestholten van de grote bonte specht. Indien een 
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broedgeval aanwezig is, dient met de kap gewacht te worden totdat de 

eieren zijn uitgebroed en de jongen vliegvlug zijn. Het is toegestaan 

broedgevallen te voorkomen door het nesthol ongeschikt te maken. 

De bovenstaande mitigerende en compenserende maatregelen dienen te 

worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake kundige op het 

gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 

De bovenstaande mitigerende en compenserende maatregelen dienen in 

een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen. Dit ecologisch 

werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken 

werknemers bekend te zijn. Werkzaamheden dienen conform dit protocol 

te worden uitgevoerd. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0425 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0425.pdf 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL); 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-05-2007 

Einddatum 31-12-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) en de torenvalk (Falco 

tinnunculus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De uitvoering van te nemen compenserende en mitigerende maatregelen 

ten behoeve van beschermde soorten dienen te worden begeleid door een 

ter zake kundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0260 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0260.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-11-2007 

Einddatum 28-10-2012 

Toegestane activiteiten -doden, verwonden 

-beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort bergeend (Tadorna tadorna), bosrietzanger (Acrocephalus palustris), fazant 

(Phasianus colchicus), fuut (Podiceps cristatus), geelgors (Emberiza 

citrinella), gele kwikstaart (Motacilla flava), graspieper (Anthus pratensis), 

grutto (Limosa limosa), kievit (Vanellus vanellus), kuifeend (Aythya 

fuliga), meerkoet (Fulica atra), patrijs (Perdix perdix), rietgors (Emberiza 

schoeniclus), ringmus (Passe montanus), scholekster (Haematopus 

ostralegus), slobeend (Anas clypeata), tureluur (Tringa totanus), 

veldleeuwerik (Alauda arvensis), waterhoen (Gallinula chloropus), wilde 

eend (Anas platyrhynchos) en de zomertaling (Anas querquedula) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding van de bergeend, bosrietzanger, 

fazant, fuut, geelgors, gele kwikstaart, graspieper, grutto, kievit, 
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knobbelzwaan, kuifeend, meerkoet, nijlgans, patrijs, rietgors, ringmus, 

scholekster, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, waterhoen, wilde eend en 

de zomertaling, komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de in de 

ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Wanneer de waterberging in gebruik is genomen, dient hierover een 

rapportage te worden opgesteld. 

In deze rapportage dient te worden vermeld hoe met de aanwezige (strikt) 

beschermde soorten is omgegaan, welke effecten zijn opgetreden en of de 

gebruikte methoden effectief zijn geweest; 

eventuele aanpassingen in de werkwijze dienen hierin te worden 

meegenomen en onderbouwd. 

Deze rapportage dient één tot twee maanden nadat de waterberging in 

gebruik is genomen te worden aangeleverd aan Dienst Regelingen. Indien 

daartoe aanleiding is, kunnen maatregelen worden opgelegd ter mitigatie 

van eventueel aanwezige beschermde soorten. 

De bovenstaande mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ter zake kundige op het gebied van de soorten 

waarvoor ontheffing wordt verleend. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0265 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0265.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-11-2007 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, gevaar, mits 

gewerkt wordt conform de in de ontheffing genoemde maatregelen en 

volgens de overige opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0402 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0402.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-10-2007 

Einddatum 15-07-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major), kerkuil (Tyto alba), 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar. 

Toezichtmaatregelen De gebouwen dienen – voorafgaand aan het slopen – gecontroleerd te 

worden op de aanwezigheid van vleermuizen. De gebouwen moeten 

gesloopt worden onder begeleiding van een ter zake kundige, waarbij de 
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gebouwen voorzichtig gestript worden. 

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient door een ter zake kundige 

gekeken te worden of de aanwezige holten in bomen niet in gebruik zijn 

als nestlocatie door de grote bonte specht. Indien er een broedgeval wordt 

aangetroffen dan dient met de kap van de betreffende boom gewacht te 

worden tot de jongen vliegensvlug en uitgevlogen zijn. 

Bij het slopen van het gebouw waarin de kerkuil verblijft, zal 

veldbegeleiding aanwezig zijn, waarbij gekeken wordt naar maatwerk. 

Daarnaast dient bij de inrichting en het beheer van de omgeving van de 

nestlocaties rekening gehouden te worden met de voedseldieren van deze 

uilen. 

Er dient jaarlijks een voortgangsrapportage ingediend te worden bij Dienst 

Regelingen. Hierin moet beschreven worden welke werkzaamheden 

wanneer uitgevoerd zijn, welke soorten hierbij tegengekomen zijn en hoe 

hiermee omgegaan is. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0237 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0237.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 18-10-2007 

Einddatum 28-02-2009 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar. 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder dient, uiterlijk twee weken vóór aanvang van de 

werkzaamheden waarop deze ontheffing betrekking heeft, de startdatum te 

melden bij Dienst Regelingen. 

De schuur dient de avond voorafgaand aan de sloop geïnspecteerd te 

worden op de aanwezigheid van steenuilen. 

De controle van de aanwezigheid van steenuilen in de schuur, dient 

uitgevoerd te worden door een ter zake kundige op het gebied van vogels. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0448 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0448.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-10-2007 

Einddatum 01-01-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen In het jaar waarin de sloopwerkzaamheden plaatsvinden dient door een ter 

zake kundige vastgesteld te worden of sprake is van een broedgeval van de 
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steenuil. Indien dit het geval is, dient gewacht te worden met de sloop tot 

de jongen vliegvlug zijn en uit eigen beweging het nest hebben verlaten. 

De ontheffinghouder dient maatregelen te nemen om te voorkomen dat de 

steenuil aanwezig is op het moment van de sloop. Deze maatregelen 

dienen te worden opgesteld en uitgevoerd onder begeleiding van een ter 

zake kundige op het gebied van de steenuil. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0187 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0187.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-09-2007 

Einddatum 01-07-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort boomvalk (Falco subbuteo), bosuil (Strix aluco), buizerd (Buteo buteo), 

grote bonte specht (Dendrocopus major), ransuil (Asio otus), sperwer 

(Accipiter nisus) en de torenvalk (Falco tinnunculus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Vóór de aanvang van kapwerkzaamheden in een bos of plantsoen dient 

deze te worden gecontroleerd door een ter zake kundige op het gebied van 

vogels, op de aanwezigheid van broedgevallen van alle soorten vogels. 

Vóór de aanvang van kapwerkzaamheden in een bos of plantsoen dient 

deze te worden gecontroleerd door een ter zake kundige op het gebied van 

vogels, op de aanwezigheid van vogels in holtes buiten het broedseizoen. 

De bovengenoemde mitigerende maatregel ten aanzien van de grote bonte 

specht dient te worden uitgevoerd onder begeleiding van een ter zake 

kundige op het gebied van vogels. Deze dient tevens te bepalen of er, bij 

het aantreffen van een grote bonte specht in een holte, al of niet sprake is 

van een broedgeval. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0089 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0089.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-07-2007 

Einddatum 01-07-2013 

Toegestane activiteiten verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0140 
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Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0140.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 03-09-2007 

Einddatum 01-05-2010 

Toegestane activiteiten wegnemen van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Er dienen minimaal drie kerkuilnestkasten te worden geplaatst binnen het 

foerageergebied van de kerkuil aan de overzijde van de Oude IJssel. Het 

plaatsen van deze nestkasten dient onder begeleiding van de lokale 

uilenwerkgroep plaats te vinden. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2004/0672A 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.04.toek.0672A.pdf 

Regio vergunning (NL23) Flevoland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 31-08-2007 

Einddatum 31-12-2009 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0103 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0103.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-08-2007 

Einddatum 01-08-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar. 

Toezichtmaatregelen De bovengenoemde mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd 

onder begeleiding van een ter zake kundige1 op het gebied van de 

betreffende soort. 

De bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch 

werkprotocol te worden opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol dient op 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 24 

  

de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. 

Werkzaamheden dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0257 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0257.pdf 

Regio vergunning (NL23) Flevoland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-08-2007 

Einddatum 30-09-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort huiszwaluw (Delichon urbica) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0341 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0341.pdf 

Regio vergunning (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-08-2007 

Einddatum 31-12-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort bosuil (Strix aluco), buizerd (Buteo buteo), grote bonte specht 

(Dendrocopos major) en de sperwer (Accipiter nisus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Direct na afloop van de geldigheidstermijn van deze ontheffing levert 

Gemeente Tilburg Dienst Gebiedsontwikkeling via Dienst Regelingen te 

Dordrecht een eindverslag over de Noordwesttangent Tilburg aan het 

Ministerie van LNV. Dit eindverslag behoeft de instemming van het 

Ministerie van LNV. Ten aanzien van de voorwaarden uit de ontheffing 

waaraan na afloop van de ontheffingstermijn naar de mening van het 

Ministerie van LNV niet of niet voldoende is voldaan kunnen alsnog 

aanvullende eisen aan Gemeente Tilburg Dienst Gebiedsontwikkeling 

worden opgelegd. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0101 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0101.pdf 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 
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Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-08-2007 

Einddatum 15-08-2012 

Toegestane activiteiten verstoren van nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen De noodzaak tot inachtneming van bovengenoemde rustzone, de 

specifieke omvang van de rustzone, alsmede de instandhoudingtermijn van 

de rustzone, dienen door of onder begeleiding van een ter zake kundige te 

worden bepaald. Een kort verslag van zowel de kwalificaties van de 

betreffende ter zake kundige alsmede een onderbouwing van de te 

hanteren omvang van de rustzone, dienen ter kennisname aan de Dienst 

Regelingen te worden aangeleverd binnen een maand nadat de rustzone is 

ingesteld. Daarnaast dient de te hanteren rustzone te worden gemarkeerd in 

het veld. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0096 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0096.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-07-2007 

Einddatum 15-07-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major), kerkuil (Tyto alba), 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen De ontheffinghouder draagt er zorg voor dat voordat met werkzaamheden 

op de projectlocaties wordt aangevangen, deze eerst worden gecontroleerd 

op aanwezige beschermde soorten door een ter zake kundige. 

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden dient door een ter zake kundige 

gekeken te worden of de aanwezige holten in bomen niet in gebruik zijn 

als nestlocatie door de grote bonte specht. Indien er een broedgeval wordt 

aangetroffen dan dient met de kap van de betreffende boom gewacht te 

worden tot de jongen vliegensvlug en uitgevlogen zijn. 

Bij het slopen van het gebouw waarin de kerkuil verblijft, zal 

veldbegeleiding aanwezig zijn, waarbij gekeken wordt naar maatwerk. 

Daarnaast dient bij de inrichting en het beheer van de omgeving van de 

nestlocaties rekening gehouden te worden met de voedseldieren van deze 

uilen. 

Er dient jaarlijks een voortgangsrapportage ingediend te worden bij Dienst 

Regelingen. Hierin moet beschreven worden welke werkzaamheden 

wanneer uitgevoerd zijn, welke soorten hierbij tegengekomen zijn en hoe 

hiermee omgegaan is. 

Nota's en commentaar . 
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Veld nummer: FF/75C/2007/0059 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0059.pdf 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL); 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-07-2007 

Einddatum 01-05-2012 

Toegestane activiteiten wegnemen van nesten of andere voortplantings- of vaste rust- of 

verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen De plaatsing van nestkasten en het verwijderen van de huidige 

broedlocatie dient te worden uitgevoerd na raadpleging en onder 

begeleiding van een ter zake kundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0165 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0165.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-07-2007 

Einddatum 31-09-2007 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort grote bonte specht (Dendrocopos major) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Een ter zake kundige op het gebied van vogels dient vast te stellen of 

broedgevallen binnen het plangebied aanwezig zijn. 

Genoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding 

van een ter zake kundige op het gebied van vogels. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0038 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0038.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-07-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 
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Soort grote bonte specht (Dendrocopos major), groene specht (Picus viridus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Voor het begin van de velling dienen de bomen nogmaals door een ter 

zake kundige gecontroleerd te worden op aanwezigheid van spechten 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0016 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0016.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 03-07-2007 

Einddatum 01-01-2009 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen genoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van 

een ter zake kundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0060 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0060.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 25-06-2007 

Einddatum 01-09-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba), steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen genoemde maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van 

een ter zake kundige op het gebied van de soort waarvoor ontheffing wordt 

verleend. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0459 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0459.pdf 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 
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Begindatum 28-06-2007 

Einddatum 31-07-2011 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort Steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de bovengenoemde maatregelen en volgens de overige in 

de ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2006/0402 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.06.toek.0402.pdf 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-05-2007 

Einddatum 31-12-2009 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de genoemde maatregelen en volgens de overige in de 

ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen De mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch werkprotocol te 

worden opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie 

aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0065 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0065.pdf 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 14-11-2007 

Einddatum 01-05-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort bosuil (Strix aluco) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de genoemde maatregelen en volgens de overige in de 

ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen De mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder 

begeleiding van een ter zake kundige op het gebied van de soorten 

waarvoor ontheffing wordt verleend. 

De bovenstaande mitigerende maatregelen dienen in een ecologisch 
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werkprotocol te worden opgenomen. Dit ecologisch werkprotocol dient op 

de locatie aanwezig te zijn en onder betrokken werknemers bekend te zijn. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0377 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0377.pdf 

Regio vergunning (NL13) Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 27-11-2007 

Einddatum 01-09-2008 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort ransuil (Asio otus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de genoemde maatregelen en volgens de overige in de 

ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen voordat met het kappen van de bomen wordt begonnen dient door een ter 

zake kundige gecontroleerd te worden of er ransuilen in de bomen zitten.  

Het aantal manden en het plaatsen van de uilenmanden dient te worden 

bepaald door een ter zake kundige. 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: FF/75C/2007/0303 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75c.07.toek.0303.pdf 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 20-12-2007 

Einddatum 01-12-2012 

Toegestane activiteiten beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning om andere dwingende redenen van groot openbaar belang, inclusief die 

met een economische aard 

Soort kerkuil (Tyto alba), ransuil (Asio otus), steenuil (Athene noctua) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie De gunstige staat van instandhouding komt niet in gevaar, mits gewerkt 

wordt conform de genoemde maatregelen en volgens de overige in de 

ontheffing opgelegde voorwaarden. 

Toezichtmaatregelen Er dienen minimaal twee nestkasten voor steenuilen geplaatst te worden 

ten noorden van de huidige broedplaats aan de Randerstraat, in het gebied 

zoals aangegeven in figuur 3 van het bij de ontheffingsaanvraag 

meegestuurde rapport ‘Compensatieplan uilen bestemmingsplan “Het 

Eikendal”, Diepenveen (Gem. Deventer)’ van 25 juni 2007. Daarnaast 

dienen minimaal twee nestkasten voor steenuilen geplaatst te worden in 

geschikt gebied dat aansluit op de broedplaats aan de Schuurmansweg. Dit 

dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke vogelwerkgroep, in bomen 

en schuren waar op dit moment geen steenuilen aanwezig zijn. 

Genoemde maatregelen dienen onder begeleiding van een ter zake kundige 

te worden uitgevoerd. 

Nota's en commentaar . 
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Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: FF/75A/2003/056.b  

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.03.toek.056B.pdf 

Regio vergunning gemeente Sittard 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-02-2006 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Het onder zich hebben van  

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning Opvang van gewonde vogels 

Soort Alle vogels 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar De soorten vogels die aan de ontheffinghouder worden aangeboden en 

worden opgevangen, dienen binnen een periode van 48 uur van verzorging 

en revalidatie door de Stichting Hulpcentrum voor Wilde Dieren te worden 

ondergebracht bij opvangadressen die ontheffing en faciliteiten hebben 

voor opvang van vogels of bij dierentuinen voor permanente opvang.  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/019 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.05.toek.019.pdf 

Regio vergunning gemeente Arnhem 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-05-2006 

Einddatum 31-03-2011 

Toegestane activiteiten Vervoer en onder zich hebben 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderwijs 

Soort bosuil (Strix aluco), 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen De bosuil wordt binnen het CNME gehuisvest in een voliére die niet 

toegankelijk is voor publiek. 

Nota's en commentaar De ontheffing geldt alléén voor een uit het wild afkomstige exemplaar, dat 

wegens een handicap aan één der vleugels niet in staat is zich in de vrije 

natuur te handhaven  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/004 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.004.pdf 

Regio vergunning De buitendijkse schorren van het Balgzand met inbegrip van de buitenzijde 

van de zeedijk.  

Het eiland Griend   

De buitendijkse kwelder nabij de Julianapolder.  

De schermdijk van het Zeehavenkanaal Delfzijl en het daarop aansluitende 

deel van het haven-terrein.  

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-02-2006 

Einddatum 31-12-2010 

Toegestane activiteiten Zoeken, rapen, vervoeren en bewaren (tot aflevering) van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek 
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Soort van scholekster (Haematopus ostralegus)en visdief (Sterna hirundo) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/005/040 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.005/040.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 9-05-2006, 17-10-2006 

Einddatum 8-05-2011, 01-07-2011 

Toegestane activiteiten • doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen 

van exemplaren van beschermde inheemse diersoorten; (art. 9) 

• het opzettelijk verontrusten van beschermde inheemse diersoorten; (art. 

10) 

• beschadigen, vernielen, uithalen, wegnemen of verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort; (art. 11) 

• zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren 

behorende tot een be-schermde inheemse diersoort; (art. 12) 

Toegestane methode(n) middelen die geschikt en bestemd zijn voor het vangen van dieren, onder 

zich te hebben, te koop te vragen, te kopen of te verwerven, en zich buiten 

gebouwen te bevinden met dergelijke middelen  

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort Alle vogels 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/009 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.009.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-04-2006 

Einddatum 01-03-2007 

Toegestane activiteiten het binnen het grondgebied van Nederland brengen van vijf koppen en vijf 

complete dode vogels 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek en onderwijs 

Soort wenkbrauwalbatros (Diomedea melanophris) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/021 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.021.pdf 

Regio vergunning Zuidwest Friesland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 31-05-2006 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen en onder zich hebben 
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Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort goudplevier (Pluvialis apricaria), 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/022 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.022.pdf 

Regio vergunning gemeente Haren, de nestkasten bij het Biologisch Centrum 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-06-2006 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen, met het oog daarop opsporen, opzettelijk 

verontrusten en het verstoren van nesten 

Toegestane methode(n) nestkasten 

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort kauw (Corvus monedula) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar De ontheffinghouder is verplicht elke kauw, na bloed afname, direct op de 

zelfde plaats in vrijheid te stellen  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/023 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.023.pdf 

Regio vergunning Oost-Groningen en Zuidelijk Flevoland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-06-2006 

Einddatum 30-04-2008 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen, met het oog daarop opsporen, verwonden, 

opzettelijk verontrusten en het verstoren van nesten 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort grauwe kiekendief (Circus pygargus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar De ontheffinghouder is verplicht elke grauwe kiekendief, na het zenderen 

van de volwassen vogels, respectievelijk ringen van de jongen vogels en 

het opnemen van de biometrische gegevens, direct op de zelfde plaats in 

vrijheid te stellen  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/026 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.026.pdf 

Regio vergunning Landgoed De Vosbergen, Eelde-Paterswolde 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22-06-2006 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen, met het oog daarop opsporen, opzettelijk 

verontrusten, het beschadigen, uithalen en het verstoren van nesten, uit het 

nest nemen, het onder zich hebben en het uitzetten van eieren 

Toegestane methode(n) uithalen van nesten en het uitzetten van eieren 
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Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort pimpelmees (Parus cearuleus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar De ontheffinghouder is verplicht elke pimpelmees, na opname van de 

biometrische gegevens, ringen en bloed afname, direct op de zelfde plaats 

in vrijheid te stellen. 

Het uitnemen van eieren beperkt zich tot 20 legsels, na uitbroeden in een 

broedmachine en uitvoeren van de onderzoekshandelingen (voorwaarde 6) 

worden de jongen onmiddellijk in de nestkast te-ruggezet. 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/033 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.033.pdf 

Regio vergunning gemeente Rotterdam 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 28-06-2006 

Einddatum 01-05-2007 

Toegestane activiteiten doden, vangen, bemachtigen, met het oog daarop opsporen, opzettelijk 

verontrusten, vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort kauw (Corvus monedula) en de zwarte kraai (Corvus corone) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/036 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.036.pdf 

Regio vergunning Hellegatsplaten, provincie Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-07-2006 

Einddatum 24-05-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk verontrusten, verstoren van nesten, onder zich hebben en 

vervoeren van deze eieren 

Toegestane methode(n) Zoeken naar en rapen van eieren 

Reden voor vergunning ten behoeve van onderzoek 

Soort brandgans (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Het te rapen, onder zich te hebben en te vervoeren aantal eieren van de 

brandgans is maximaal 12 stuks.  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2006/044 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.06.toek.044.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-09-2006 

Einddatum 28-02-2007 

Toegestane activiteiten vervoeren en onder zich hebben 

Toegestane methode(n)  
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Reden voor vergunning Ten behoeve van onderzoek 

Soort dode beschermde vogels (Aves) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/75A/2005/019 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit in 

samenwerking met de provincies Drenthe, Utrecht en Friesland 

Referentie document Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren Flora- en 

faunawet. 

Regio vergunning provincies Drenthe, Utrecht en Friesland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1 maart 200? 

Einddatum 1 april 200? 

Toegestane activiteiten zoeken en rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning - bescherming van flora en fauna  

- verstandig gebruik van kleine hoeveelheden  

Soort Kievit (Vanellus vanellus) 

Aantal vergunningen - in 200? zijn er in Friesland ??6934/45000 eieren geraapt. 

Impact op de populatie Jaarlijks wordt door de provincies onderzocht of er sprake is van negatieve 

effecten op de populatie. Dit onderzoek wordt gerapporteerd aan het 

ministerie van LNV. Als er in een provincie een negatief resultaat blijkt, 

dan zal de betreffende provincie maatregelen nemen om dit negatieve 

effect ongedaan te maken. In Nederland zijn er ca. 200.000 - 300.000 

broedparen per jaar; dit aantal is vrij constant (Netwerk Ecologische 

Monitoring, SOVON, CBS).  

Toezichtsmaatregelen Deelnemers aan het samenwerkingsverband moeten zich registreren, en bij 

controle in het veld deze registratie kunnen tonen; per deelnemer mogen in 

de vastgestelde periode maximaal 2 eieren geraapt worden. Als misbruik 

of onregelmatigheden worden geconstateerd, wordt betreffende deelnemer 

het volgende jaar uitgesloten.  

Nota's en commentaar Deze vergunning wordt alleen verleend aan erkende 

samenwerkingsverbanden van weidevogelbeschermers, die per provincie 

meer dan 5000 ha betreffen. Het is niet toegestaan om honden mee te 

nemen bij het zoeken en rapen. De gevonden en al dan niet geraapte nesten 

moeten gemarkeerd worden of voorzien van een nestbeschermer. Het 

aantal geraapte eieren en ook de gevonden, maar niet geraapte eieren 

worden geregistreerd door het samenwerkingsverband; daarnaast wordt 

ook het aantal broedparen en de omvang van de beschermingsmaatregelen 

in kaart gebracht. Deze gegevens worden aan de betreffende provincie ter 

beschikking gesteld. Maximaal mag 1 % van de eieren geraapt worden, dat 

zijn voor de provincie Friesland 6934 eieren.  

 

 

Veld nummer: FF/75A/2005/019 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Ff75a.05.toek.019.pdf 

Regio vergunning Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 20-12-2006 

Einddatum 16-03-2010 

Toegestane activiteiten doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen 

van exemplaren van beschermde inheemse diersoorten; het opzettelijk 
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verontrusten van beschermde inheemse diersoorten; verstoren van nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen behoren-

de tot een beschermde inheemse diersoort; zoeken van eieren behorende 

tot een beschermde inheemse diersoort; Bezit en vervoer van dieren 

Toegestane methode(n) -Onbekend- 

Reden voor vergunning Ten behoeve van inventarisatie van de in een bepaald gebied voorkomende 

Flora- en fauna 

Soort Diverse 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen Rapportage in januari van elk jaar 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

Veld nummer: FF/75/2004/055 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2004.055.rc.doc 

Regio vergunning provincies Noord-Brabant en Limburg 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16 maart 2005 

Einddatum 16 maart 2010 

Toegestane activiteiten vangen  

Toegestane methode(n) slagnet 

Reden voor vergunning bestrijden van overlast 

Soort verwilderde eenden (Anas platyrhynchos ) en duiven (Columba livia forma 

domestica) 

Aantal vergunningen  

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar dit zijn exoten 

 

 

Veld nummer: FF/75/2004/046 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2004.046.doc 

Regio vergunning geheel Nederland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 31 mei 2005 

Einddatum 31 mei 2010 

Toegestane activiteiten vangen 

Toegestane methode(n) slagnet 

Reden voor vergunning bestrijden van overlast 

Soort duiven (Columba livia forma domestica) 

Aantal vergunningen  

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar dit zijn exoten 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/077 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Onth.FF2005.077.rc.doc 

Regio vergunning gemeente Doesburg 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1 jan 2006 

Einddatum 1 jan 2011 

Toegestane activiteiten vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen;  

opzettelijk verontrusten;  

wegnemen van nesten;  

Formatted: English (U.K.)
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verstoren van nesten;  

het vervoeren en onder zich hebben van individuen en nesten. 

Toegestane methode(n) het onder zich hebben en vervoeren van vangkooien; 

alarmpistool; 

ringen; 

Reden voor vergunning onderzoek 

Soort roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Alleen buiten de broedperiode, in het kader van het roekenbeheersplan 

2005 – 2010 van de gemeente Doesburg 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/081 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document Onth.FF2005.081.rc.doc 

Regio vergunning gemeente Haaksbergen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22 dec 2005 

Einddatum 31 dec 2010 

Toegestane activiteiten het opzettelijk verstoren 

Toegestane methode(n) alarmpistool; 

lichtkogels; 

een geluidsinstallatie met angstkreten van de roek. 

Reden voor vergunning onderzoek 

Soort roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Alleen buiten de broedperiode 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/016 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.016.rc.doc 

Regio vergunning park Vreugd en Rust te Voorburg 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1 september 2005 

Einddatum 31 december 2006 

Toegestane activiteiten het beschadigen, vernielen, wegnemen of verstoren van nesten 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning kappen van bomen die aangetast zijn door de honingzwam en die op grond 

van het belang van instandhouding van de flora (de Beuk) dienen te 

worden gekapt. 

Soort reiger (Ardea cinerea) 

Aantal vergunningen 3 nesten 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar -  

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/029 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.029.rc.doc 

Regio vergunning gemeente Rotterdam en omstreken 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26 april 2005 

Einddatum 26 april 2010 

Toegestane activiteiten vangen 
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Toegestane methode(n) slagnet 

Reden voor vergunning het bestrijden van overlast 

Soort door verwilderde duiven (Columba livia forma domestica) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/060 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.060.rc.doc 

Regio vergunning De schepen van Teso Bootdienst voorzover zij zich bevinden in de 

veerhavens van de veerdienst Den Helder – Texel, het Waddengebied en 

de territoriale wateren van Nederland. 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 27 juli 2005 

Einddatum 27 juli 2010 

Toegestane activiteiten het doden, of verwonden, vangen, of bemachtigen; 

het opzettelijk verontrusten; 

het beschadigen, vernielen, of verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings-, of vaste rust- of verblijfplaatsen;  

het zoeken, rapen uit het nest nemen, beschadigen en vernielen van eieren; 

het vervoeren en onder zich hebben; 

Toegestane methode(n) het gebruik van de vangkooi 

Reden voor vergunning beheer en schadebestrijding / openbare orde en veiligheid 

Soort kauw (Corvus monedula) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen jaarlijkse rapportage over het aantal gedode dieren is vereist 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/044 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.044.rc.doc 

Regio vergunning omgeving gebouwen Hogeschool Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-09-2005  

Einddatum 16-09-2010 

Toegestane activiteiten het opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n) preventieve middelen 

Reden voor vergunning - 

Soort zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/067 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.067.rc.doc 

Regio vergunning gemeente Brummen. 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26 oktober 2005 

Einddatum 15 maart 2010 

Toegestane activiteiten het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen, opzettelijk 

verontrusten, wegnemen van nesten, verstoren van nesten, het vervoeren 

en onder zich hebben van individuen en nesten 
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Toegestane methode(n) hebben en vervoeren van vangkooien 

Reden voor vergunning onderzoek  

Soort roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Alleen in het kader van het roekenbeheersplan van de gemeente Brummen; 

met uitzondering van de feitelijke broed-periode van de roek, in ieder 

geval niet binnen de periode van 15 maart en 5 juli van elk seizoen.   

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/082 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.082.rc.doc 

Regio vergunning Provincie Zuid-Holland. 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 12 december 2005 

Einddatum 12 december 2010 

Toegestane activiteiten vangen 

Toegestane methode(n) het zich in het veld bevinden met een vangkooi en netten geschikt en 

bestemd om te worden gebruikt voor het vangen van vogels; 

het zich met een kastval bevinden in het veld ten behoeve van het vangen 

van vogels 

Reden voor vergunning schadebestrijding 

Soort verwilderde kippen.  

Aantal vergunningen  

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar specifieke voorwaarden voor vangkooien.  

 

 

Veld nummer: FF/75/2005/041 

Vergunningsinstantie Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit 

Referentie document onth.FF2005.041.rc.doc 

Regio vergunning gemeente Heerenveen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22 december 2005 

Einddatum 15 maart 2010 

Toegestane activiteiten het vangen, bemachtigen of met het oog daarop opsporen;  

het opzettelijk verontrusten; wegnemen van nesten;  

verstoren van nesten;  

het vervoeren en onder zich hebben van individuen; 

ringen. 

Toegestane methode(n) het onder zich hebben en vervoeren van vangkooien; 

schriklinten, rammelblikjes, alarmpistolen, lichtkogels en door middel van 

een geluidsinstallatie met angstkreten; 

Reden voor vergunning onderzoek 

Soort roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie -  

Toezichtmaatregelen verplaatsten van kolonies alleen onder toezicht van een deskundige 

Nota's en commentaar alleen buiten het broedseizoen, voorwaarden voor vangkooien.  

 

 

Provincie Groningen 

Ontheffingen verstrekt in 2007 
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Veld nummer: FF/68/Groningen/2007-24.738/29 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document Groningen2007-24-738-29LGW-grauwegans.pdf 

Regio vergunning NL11-Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum juli-2007 

Einddatum 01-10-2007 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen De gebruiker van de ontheffing is verplicht binnen vier weken na afloop 

van de termijn waarvoor de machtiging is verleend, een schriftelijk verslag 

uit te brengen aan de provincie Groningen, over de wijze waarop van de 

ontheffing gebruik is gemaakt, in die zin dat een opgave moet worden 

verstrekt van het aantal dieren dat in het kader van deze ontheffing is 

opgespoord, bemachtigd en gedood (alsmede de locaties, tijdstippen en 

data waarop dat is gebeurd. 

Nota's en commentaar Uit een groep Grauwe ganzen mogen per verjaging ten hoogste 2 dieren 

gedood worden ter verjaging van de groep van het schadeperceel. 

Van de ontheffing kan slechts gebruik gemaakt worden in de periode van 

een half uur voor zonsopgang tot 12.00 uur ’s voormiddags. 

 

 

Veld nummer: FF/68/Groningen/2007/34.351/38/B.9 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document Groningen2007-34-351-38-B9-LGWgans.pdf 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-10-2007 

Einddatum 12-10-2009 

Toegestane activiteiten Doden; opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van 

nesten 

Toegestane methode(n) Geweer; schudden 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Kolganzen (Anser albifrons), grauwe ganzen (Anser anser), smienten 

(Anas penelope), brandganzen (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen De Faunabeheereenheid Groningen dient voor 1 december van elk 

kalenderjaar gedurende de looptijd van de ontheffing een schriftelijk 

verslag uit te brengen aan de provincie Groningen over de wijze waarop 

van de ontheffing gebruik is gemaakt, in die zin dat een opgave moet 

worden verstrekt van het aantal dieren dat in het kader van deze ontheffing 

is opgespoord, bemachtigd en gedood (alsmede de locaties, tijdstippen en 

data waarop dat is gebeurd 

Nota's en commentaar Uit een groep kolganzen of brandganzen mogen per verjaging ten hoogste 

2 dieren worden gedood ter verjaging van de groep van het schadeperceel. 

Van de ontheffing mag slechts gebruik gemaakt worden in de periode van 

een half uur voor zonsopgang tot 12.00 uur voormiddags. 

 

 

 

Veld nummer: FF/68/Groningen/2007-04337-LGW 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document Groningen2007-04337LGWgrauwe-kolgans-smient.pdf 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 
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Begindatum sept-2006 

Einddatum 01-05-2007 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Verlengen van : FF/68/Groningen/2006-17132 tot 01-05-2007 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/68/Groningen/2006-17132 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document Groningen2006-17132grauwe-kolgans-smient.pdf 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum Sept-2006 

Einddatum 01-04-2007 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar  

 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/Groningen/2004-20.806 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document - 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1 maart 2005 

Einddatum 1 oktober 2009 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra)  - herfst, winter, voorjaar; 

Roek (Corvus frugilegus) - zaaiperiode in de zomer; 

Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) - gehele teeltperiode.  

Aantal vergunningen 1, maximaal 5 vogels per soort per dag per schadeperceel 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding. 

Toezichtmaatregelen Plannen voor afschot moeten vooraf gemeld worden. Binnen 4 weken na 

afloop van de periode moet gerapporteerd worden over de activiteiten.  

Nota's en commentaar Alleen ontheffing op de aangegeven schadepercelen en als gebleken is dat 

visuele en akoestische afweermiddelen aantoonbaar onvoldoende effectief 

zijn.  
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Veld nummer: FF/68/Groningen/2005-24.657 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document - 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13 december 2005 

Einddatum 1 oktober 2009 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer, vangkooi 

Reden voor vergunning schade aan weidevogels en andere grondbroeders 

Soort zwarte kraai (Corvus corone) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Jaarlijks moet gerapporteerd worden aan de provincie.  

Nota's en commentaar Per jaar alleen in de periode 1 januari - 15 augustus. Vangkooien moeten 

dagelijks worden nagekeken en voorzien zijn van water. Bijvangsten 

moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.  

 

 

Veld nummer: FF/65/Groningen/2006-16239 

Vergunningsinstantie Provincie Groningen 

Referentie document Diverse besluiten van Gedeputeerde Staten van provincie Groningen 

Regio vergunning Groningen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1 april 2005 

Einddatum 1 april 2007 

Toegestane activiteiten verontrusten 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe ganzen (Anser anser) , 

Kolganzen (Anser albifrons) en Smienten  (Anas penelope) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar *) Voor deze soorten geldt de ontheffing niet in de periode van 1 oktober 

tot en met 31 maart in de door de provincie aangewezen foerageergebieden 

voor overwinteraars.  

 

Provincie Drenthe 

Geen nieuwe ontheffingen verstrekt in 2007 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/Drenthe/2005/055 

Vergunningsinstantie Provincie Drenthe 

Referentie document - 

Regio vergunning Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 7 oktober 2005 

Einddatum 1 april 2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 vergunningen 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 
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Nota's en commentaar volgens goedgekeurd Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid 

 

 

 

Veld nummer: FF/68/Drenthe/2005/058 059 060 061 062 064 

Vergunningsinstantie Provincie Drenthe 

Referentie document - 

Regio vergunning Drenthe 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 14 november 2005 

Einddatum 1 april 2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort canadese gans, Wilde Eend  (Anas platyrhynchos), Spreeuw (Sturnus 

vulgaris), roek (Corvus frugilegus),enknobbelzwaan, fazant (Phasianus 

colchicus), 

Aantal vergunningen 6 resteert 5 +1 vergunningen 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar volgens goedgekeurd Faunabeheerplan van de Faunabeheereenheid 

 

Provincie Overijssel 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: 2007/0174157 

Vergunningsinstantie Provincie Overijssel 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007 overijssel.xls 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 01-10-2007 

Toegestane activiteiten -Jacht; 

-opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Overzomerende grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen afbreuk aan gunstige staat van in stand houding 

Toezichtmaatregelen Jaarlijks schriftelijke opgave 

Nota's en commentaar Niet bedoeld voor populatiebeheer 

 

 

Veld nummer: 2007/0174267 

Vergunningsinstantie Provincie Overijssel 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007 overijssel.xls 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-02-2007 

Einddatum 01-02-2012 

Toegestane activiteiten vangst met vangkooi en afschieten met luchtdrukgeweer 

Toegestane methode(n) vangkooi en luchtdrukgeweer 

Reden voor vergunning in het belang van de volksgezondheid 

Soort Huismus (Passer domesticus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen afbreuk aan gunstige staat van in stand houding 
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Toezichtmaatregelen Jaarlijks schriftelijke opgave 

Nota's en commentaar . 

 

 

Veld nummer: 2007/0444103 

Vergunningsinstantie Provincie Overijssel 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007 overijssel.xls 

Regio vergunning (NL21) Overijssel 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-08-2007 

Einddatum 15-11-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Wilde eend (Anas plathyrhynchos)  

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen afbreuk aan gunstige staat van in stand houding 

Toezichtmaatregelen Jaarlijks schriftelijke opgave 

Nota's en commentaar . 

 

Over 2007 geen rapportage ontvangen 

Over 2006 geen rapportage ontvangen 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/Overijssel/2005/ 

Vergunningsinstantie Provincie Overijssel 

Referentie document LNL/2005/1426 

Regio vergunning Gemeenten Deventer, Holten, Twenterand, Ommen, Hardenberg 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1-06-05 

Einddatum 1-02-10 

Toegestane activiteiten Opsporen, bemachtigen en doden roek (buiten broedseizoen) 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen en bestrijden van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus)  

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort 

Toezichtmaatregelen Incidenteel bij klacht 

Nota's en commentaar Ontheffing verleend op basis van goedgekeurd faunabeheerplan  

 

 

 

Provincie Zuid-Holland 

 

Tothier 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1006 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-02-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 
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- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1011 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-04-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1020 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-02-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1021 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-03-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 
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- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1022 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-04-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1023 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-03-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1024 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-03-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 
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- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1025 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-03-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1026 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-03-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en 

stormmeeuw (Larus canus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/1482 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-02-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en nestperiode 
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Toegestane methode(n) maaimachine 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/6327 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 07-05-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Fazant (Phasianus colchicus), houtduif (Columba palumbus) en wilde eend 

(Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar Op jachtveld groter dan 40 ha 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/5242 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-06-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/6296 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 07-07-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 48 

  

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/6295 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 25-05-2007 

Einddatum 18-03-2010 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

- rapen van eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van openbare veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/DGWM/2007/idms 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document Aanvragen_Flora-en_faunawet_art_68 2007 tbv EU.xls 

Regio vergunning (NL33) Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 30-08-2007 

Einddatum 31-12-2008 

Toegestane activiteiten opzettelijk verontrusten, vangen en doden op zon- en feestdagen in 

aanvulling op vigerende ontheffing 

Toegestane methode(n) -(jachtvogels), 

-(met vangkooi) 

-(geweer en jachtvogels) 

Reden voor vergunning in het belang van luchtveiligheid 

Soort Diverse vogelsoorten 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar op zon- en feestdagen in aanvulling op vigerende ontheffing 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/68/Zuid-Holland/2006/10283 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 5-9-2006 

Einddatum 31-1-2007 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 
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Soort Fazant (Phasianus colchicus), Wilde Eend  (Anas platyrhynchos), houtduif 

(Columba palumbus) 

Aantal vergunningen 1 vergunning 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Gedeeltelijk verleend 

 

 

Veld nummer: FF/68/Zuid-Holland/2006/13584 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1-10-2006 

Einddatum 31-3-2007 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 vergunning 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/Zuid-Holland/2006/15990/15991 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-11-2006 

Einddatum 1-12-2011 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra), Knobbelzwaan 

Aantal vergunningen 1 vergunning 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

Ontheffingen verstrekt in 2004 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/68/Zuid-Holland/ 

Vergunningsinstantie Provincie Zuid-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zuid-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 2004 

Einddatum 2009 

Toegestane activiteiten  

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning veiligheid vliegverkeer 

Soort diverse vogelsoorten 

Aantal vergunningen 2 vergunningen (Rotterdam Airport, Marine Vliegkamp Valkenburg) 

Impact op de populatie - 
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Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Provincie Gelderland 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/2007-001030 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-02-2007 

Einddatum 30-06-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning instandhouding / bescherming van de natuurlijke habitat/leefomgeving 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 9 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar verstoring, aangevuld met afschot tbv oa inheemse 

rivierkreeft en beperkt tot een locatie in de gemeente Arnhem 

 

 

Veld nummer: FF/68/2007-0022419 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 20-12-2007 

Einddatum 31-01-2008 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Holenduif (Columba oenas) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 163 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel.; 

Rapportage geschoten dieren over de gehele periode 

 

 

Veld nummer: FF/68/2007-007420 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-06-2007 

Einddatum 14-11-2008 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) 

Aantal vergunningen 1 
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Aantal dieren 43 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot een grondgebruiker met 

enkele schadepercelen met pit en steenvruchten ook op zondag 

 

 

Veld nummer: FF/68/2007-008597 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 14-05-2007 

Einddatum 26-05-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel  en gewas 

mais  wbe tielerwaard oost 

 

 

Veld nummer: FF/68/2007-008861 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-05-2007 

Einddatum 31-10-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot een schadeperceel van een 

grondgebruiker 

 

 

Veld nummer: FF/68/2007-009489 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-06-2007 

Einddatum 01-11-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 98 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  
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Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot een schadeperceel 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-018554 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-09-2006 

Einddatum 01-04-2011 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra)  

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 1349 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs  

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel en gewas 

gras in de periode 1 september tot 1 april , niet in vogelrichtlijngebieden en 

ganzenfoerageergebied voor werkgebied faunabeheereenheid Rivierenland 

 

 

Veld nummer: FF/65/2006 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2006 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; 

Jacht; 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Brandgans (Branta leucopsis), Kolgans (Anser albifrons), Grauwe gans 

(Anser anser), Rietgans  (Anser fabalis), Wilde Eend  (Anas 

platyrhynchos), Smient (Anas penelope), Meerkoet (Fulica atra), 

Holenduif (Columba oenas), Ringmus (Passe montanus), Huismus (Passer 

domesticus), Spreeuw (Sturnus vulgaris), Roek (Corvus frugilegus) en 

Ekster (Pica pica) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving verordeningsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding, gebruik geweer alleen bij roek en 

spreeuw in pit en steenvruchten van 1mei tot 1 november; 

geschoten aantallen niet bekend; 

Uitgesloten zijn alle  vogelrichtlijngebieden met uitzondering Veluwe 

 

 

Over 2007 geen rapportage ontvangen 

 

Over 2006 alleen een tabel met zeer globale data ontvangen 
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Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-2096/2106/12586 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 5 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-10601/15372 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 2 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Deels op zondag 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-10601 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Vlaamse gaai 

Aantal vergunningen 2 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Op zondag 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-17564 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 
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Toegestane activiteiten verstoren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Turkse Tortel (duif) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-17588 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten vangen 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort huismus 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-18554 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Meerkoet 

Aantal vergunningen 2 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FF/68/Gelderland/2006-23446 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document - 

Regio vergunning Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum - 

Einddatum - 

Toegestane activiteiten verstoren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Volksgezondheid 

Soort Kokmeeuw 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 
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Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002094 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 29-03-2005 

Einddatum 15-08-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren in 2007 220 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs. 

Meldingsplicht in vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar gebruik jaarlijks beperkt van 15 juli-15augustus op schadepercelen met 

gelegerde granen  voor het werkgebied faunabeheereenheid oost 

Gelderland   

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002096 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren in 2007-

2008 

1175 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding , beperkt tot schadeperceel, beperkt tot 

granen van 1 juli tot 1 mei en mais van 15 april tot 15 juni en niet binnen 

500m van roekenkolonie in het werkgebied faunabeheereenheid oost 

gelderland 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002101 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 15-09-2009 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) en Brandgans 

(Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Formatted: Normal



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 56 

  

Aantal dieren Grauwe gans (847), Kolgans (54) en Brandgans (0) 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs   

meldingsplicht voor gebruik binnen vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel.  Gebruik 

jaarlijks van 1 april tot 15 september. Voor het werkgebied 

faunabeheereenheid oost gelderland 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002104 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 15-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren in 2007 1325 

Impact op de populatie Geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs   

meldingsplicht in vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar gebruik jaarlijks beperkt van 15 juli-15augustus en het gewas gelegerde 

granen voor het werkgebied faunabeheereenheid rivierenland   

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002106 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 2007-2008 1026 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding , beperkt tot schadeperceel, beperkt tot 

granen van 1 juli tot 1 mei en maïs beperkt tot maximaal 10 per dag per 

schadeperceel van 15 april tot 15 juni en niet binnen 500m van 

roekenkolonie in het werkgebied faunabeheereenheid Rivierenland 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002114 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 15-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 
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Soort Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) en Brandgans 

(Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren Grauwe gans (4636), Kolgans (381) en Brandgans (12) 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs   

meldingsplicht voor gebruik binnen vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel.  Gebruik 

jaarlijks van 1 april tot 15 september. Voor het werkgebied 

faunabeheereenheid rivierenland 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002115 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 2007-2008 312 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding , beperkt tot schadeperceel, beperkt tot 

granen van 1 juli tot 1 mei en maïs van 15 april tot 15 juni en niet binnen 

500m van roekenkolonie in het werkgebied faunabeheereenheid Veluwe 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-002125 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-03-2005 

Einddatum 15-09-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) en Brandgans 

(Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren Grauwe gans (1285), Kolgans (15) en Brandgans (0) 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs   

meldingsplicht voor gebruik binnen vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel.  Gebruik 

jaarlijks van 1 april tot 15 september. Voor het werkgebied 

faunabeheereenheid Veluwe 

 

 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2004 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/2006-000073 
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Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-10-2004 

Einddatum 31-03-2009 

Toegestane activiteiten Jacht; 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren in 2007 en 

2008 

687 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding , beperkt tot de ochtend en beperkt tot 

maximaal 10 per dag per schadeperceel op schadepercelen in de periode 

15 september tot 1 april voor  het werkgebied faunabeheereenheid 

Rivierenland 

 

 

Veld nummer: FF/68/2006-006146 

Vergunningsinstantie Provincie Gelderland 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007gelderland.xls 

Regio vergunning (NL22) Gelderland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-10-2004 

Einddatum 31-03-2009 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 2007-2008 Grauwe gans (5880), Kolgans (3928) 

Impact op de populatie geen 

Toezichtmaatregelen toezicht op naleving ontheffingsvoorwaarden politie en eigen inspecteurs   

meldingsplicht voor gebruik binnen vogelrichtlijngebieden 

Nota's en commentaar geen jacht maar schadebestrijding beperkt tot het schadeperceel.  Gebruik 

jaarlijks van 15 september tot 1 april van zonsopgang tot 12 uur ‘s 

ochtends en beperkt tot maximaal 10 ganzen per schadeperceel per dag. 

Voor het werkgebieden 3 faunabeheereenheden. Niet in 

ganzenfoerageergebied en vogelrichtlijngebied. 

 

 

 

Provincie Friesland 

Geen nieuwe ontheffingen verstrekt in 2007 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: Frl.68.012.2005: 592666 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.012.2005.Natuurmonumenten.z.meeuwen.doc 

Regio vergunning Griend (a+b) en oostpunt Schiermonnikoog (a) 

Richtlijn vogelrichtlijn 

Begindatum 15 april 2005, 15 april 2006, , 15 april 2007, 15 april 2008, 15 april 2009 

Einddatum 15 juli 2005, 15 juli 2006, 15 juli 2007, 15 juli 2008, 15 juli 2009 

Toegestane activiteiten verstoren en verwijderen van nesten, het rapen en schudden van eieren, het 
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vangen met nestvallen (a) en handmatig doden (b) van broedende 

Zilvermeeuwen 

Toegestane methode(n) Nestvallen, hand 

Reden voor vergunning voorkoming van schade aan flora en fauna 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus)  

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen negatief effect 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/016/2005: 594585 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.016.2005.FBE.wilde.eend.doc 

Regio vergunning Friesland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum 1 februari 2005, 1 februari 2006, 1 februari 2007, 1 februari 2008, 1 

februari 2009, 1 februari 2010 

Einddatum 14 augustus 2005, 14 augustus 2006, 14 augustus 2007, 14 augustus 2008, 

14 augustus 2009, 20 april 2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Wilde eend (Anas platyrhynchost) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/017/2005: 595148 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.017.2005.FBE.kl.mantel-.storm-.kok-

.zilvermeeuw.doc 

Regio vergunning Friesland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum April 2005 

Einddatum 24 april 2010 

Toegestane activiteiten verontrusten en doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Kokmeeuw (Larus ridibundus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/018/2005: 595745 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.018.2005.FBE.meerkoet.doc 

Regio vergunning Friesland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum April 2005 

Einddatum 24 april 2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen 1 
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Impact op de populatie Geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/021/2005: 602229 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.021.2005.FBE.roek.doc 

Regio vergunning Friesland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum 1 juni 2005, 1 juni 2006, 1 juni 2007, 1 juni 2008, 1 juni 2009, 1 juni 2010 

Einddatum 31 maart 2006, 31 maart 2007, 31 maart 2008, 31 maart 2009, 30 juni 

2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/022/2005: 602570 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.022.2005.FBE.holenduif.doc 

Regio vergunning Friesland (a), gemeenten Bildt, Kollumerland en Weststellingwerf (b) 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum Juli 2005 

Einddatum 15 juli 2010 

Toegestane activiteiten Verontrusten (a) en doden (b) 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Holenduif (Columba oenas) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: Frl.68/023/2005: 602894 

Vergunningsinstantie Provincie Friesland 

Referentie document brief_bij_Frl[1]._68.023.2005.FBE.spreeuw.doc 

Regio vergunning Friesland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum Juli 2005 

Einddatum 15 juli 2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning voorkoming van belangrijke schade aan gewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 
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Provincie Flevoland 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: FF/68/2007/593781 

Vergunningsinstantie Provincie Flevoland 

Referentie document DOCUVITP-#762557-v1-Overzicht_Ffw_2007.XLS en beschikking 

593781 grauwe- en kolgans.pdf 

Regio vergunning (NL23) Flevoland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-09-2007 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

-Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Kolganzen (Anser albifrons) en overwinterende Grauwe 

ganzen (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld nummer: ROV/05.030512/A 
Vergunningsinstantie Provincie Flevoland 

Referentie document - 

Regio vergunning Flevoland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum 2005 

Einddatum t/m 1 november 2008 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Holenduif (Columba oenas) 

Aantal vergunningen - 

Aantallen 2005 34 

Aantallen 2006 18 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: ROV/05.030513/A 

Vergunningsinstantie Provincie Flevoland 

Referentie document - 

Regio vergunning Flevoland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum 2005 

Einddatum Tot 15 sept 2008 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning voorkomen van schade aan landbouwgewassen 
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Soort Grauwe gans (Anser anser), overzomerend 

Aantal vergunningen - 

Aantallen 2005 420 

Aantallen 2006 36 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 457466 

Vergunningsinstantie Provincie Flevoland 

Referentie document - 

Regio vergunning Flevoland 

Richtlijn VOGELRICHTLIJN 

Begindatum 2006 

Einddatum 31 maart 2007 

Toegestane activiteiten onbekend 

Toegestane methode(n) onbekend 

Reden voor vergunning voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Kolgans (Anser albifrons), Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen - 

Aantallen 2006 188 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

Provincie Utrecht 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

 

Veld nummer: FFO076791 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007INT208031 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-09-2007 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Ganzen (Anser), kolganzen (Anser albifrons) en smienten (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: FFO077453 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007INT202812 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 27-07-2007 

Einddatum 09-03-2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 63 

  

Soort Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

Veld nummer: FFO076793 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007INT200637 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 10-07-2007 

Einddatum 09-03-2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

Veld nummer: FFO077166 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007INT200009 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-07-2007 

Einddatum 01-11-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO076798 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG001375i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-06-2007 

Einddatum 01-10-2007 

Toegestane activiteiten Vangen en Doden 

Toegestane methode(n) netten 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe ganzen (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  
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Veld nummer: FFO076795 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007reg001671i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-06-2007 

Einddatum 01-11-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Eksters (Pica pica) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO077022 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG001374i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22-05-2007 

Einddatum 01-10-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe ganzen (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO076829 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG001373i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22-05-2007 

Einddatum 31-07-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n)  

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuwen (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO076995 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG001141i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-04-2007 

Einddatum 01-06-2007 

Toegestane activiteiten Doden 
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Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Knobbelzwanen (Cygnus olor) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO076794 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG000966i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-04-2007 

Einddatum 09-03-2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Roeken (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO066751 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG000839i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 27-03-2007 

Einddatum 01-10-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser), Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) en 

verwilderde gedomesticeerde gans 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FFO076798 

Vergunningsinstantie Provincie Utrecht 

Referentie document overzicht2 2007 tot 1 dec.doc; 2007REG000529i 

Regio vergunning (NL31) Utrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-03-2007 

Einddatum 03-09-2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning schade aan landbouwgewassen 

Soort overzomerende ganzen en smienten (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie Geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  
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Provincie Brabant 

Ontheffingen verstrekt in 2007  

 

Veld nummer: FF/1252144 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-06-2007, 07-03-2007 

Einddatum 14-08-2007, 15-08-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Wilde eend (Anas platyrhynchos) en Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1262778 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 02-08-2007 

Einddatum 15-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Ekster (Pica pica) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1264814 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 27-06-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1264921 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 
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Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 30-11-2011 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1266160 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 29-03-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) jachtvogel 

Reden voor vergunning in het belang van de volksgezondheid en veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), Stormmeeuw (Larus canus), 

Mantelmeeuw (Larus fuscus?/marinus?) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1267046 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-04-2007 

Einddatum 30-06-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1272271 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-04-2007 

Einddatum 30-09-2011 

Toegestane activiteiten - / doden 

Toegestane methode(n) Vangkooi / geweer 
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Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Ekster (Pica pica), Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1281647 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-05-2007 

Einddatum 11-10-211 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Ekster (Pica pica), Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1300461 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-07-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning Openbare veiligheid en/of volksgezondheid 

Soort Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Kokmeeuw (Larus ridibundus), Wilde 

eend (Anas platyrhynchos), Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1304069 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2007 

Einddatum 01-10-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Brandgans (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  
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Veld nummer: FF/13106462 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-06-2007 

Einddatum 14-08-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Fazant (Phasianus colchicus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1307830 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-10-2007 

Einddatum 31-03-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Kolgans (Anser albifrons), Grauwe gans (Anser anser) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1310677 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 31-10-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar Elk jaar vanaf 01-04 tot 31-10-2011 

 

 

Veld nummer: FF/1316142 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 03-08-2007 

Einddatum 30-09-2007 
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Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1316152 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 06-08-2007 

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/1320717 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Brabant 

Referentie document Overzicht zaken 2007 voor Edgar VOS WUR.xls 

Regio vergunning  (NL41) Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 14-09-2007  

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: 1239692 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Vliegbases Volkel, Eindhoven, Gilze-Rijen en Woensdrecht 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-01-2007 

Einddatum 31-12-2011 

Toegestane activiteiten Doden, opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n) Geweer, Geweer met kunstlicht, Vangkooi, fretteren, kastval 

Reden voor vergunning Veiligheid luchtverkeer 

Soort Alle voorkomende diersoorten 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 
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Veld nummer: 1202650 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Steenbergen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-07-2007 

Einddatum 30-09-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1216921 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Moerdijk 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 30-09-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

Veld nummer: 1218310 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Noord-Brabant 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 09-10-2006  

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1200024 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Provincie Noord-Brabant 
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Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-07-2006 

Einddatum 30-09-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1193327 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Bergen op Zoom 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 28-06-2006/ 28-08-2006 

Einddatum 31-12-2011/ 31-12-2006 

Toegestane activiteiten Doden, opzettelijk verontrusten 

Toegestane methode(n) jachtvogel 

Reden voor vergunning Volksgezondheid 

Soort Kokmeeuw (Larus ridibundus), Mantelmeeuw (Larus fuscus?/marinus?), 

Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Kokmeeuw meerjarig (1e data) ontheffing verleend 

 

 

Veld nummer: 1232068 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Geertruidenberg 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 29-11-2006 

Einddatum 15-05-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1217795 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Cuijk 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-10-2006 

Einddatum 10-10-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning schade aan Flora en Fauna 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 
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Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1200023 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning  

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-01-2006, 01-11-2006, 11-07-2006 

Einddatum 31-08-2011, 31-12-2011, 30-10-2011 

Toegestane activiteiten Doden, 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Perioden op respectievelijk granen, granen en Maïs (ingekuild) 

 

 

Veld nummer: 1200294 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning Roosendaal 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-07-2006 

Einddatum 30-11-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: 1200019 

Vergunningsinstantie Provincie Brabant 

Referentie document - 

Regio vergunning - 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-07-2006 

Einddatum 15-08-2011 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Belangrijke schade aan gewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 
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Provincie Noord-Holland 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: FF/ 2007-6181 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 22-02-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser), Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Nota's en commentaar ontheffing in het kader van het Beleidskader Faunabeheer 

 

 

Veld nummer: FF/2007-14624 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-03-2007 

Einddatum 31-08-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van de volksgezondheid 

Soort Grauwe gans (Anser anser), kokmeeuw (Larus ridibundus) en 

zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/2007-14625 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning in het belang van luchtveiligheid 

Soort Grauwe gans (Anser anser), kolgans  (Anser albifrons), Brandgans (Branta 

leucopsis) en rietgans  (Anser fabalis) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 
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het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/2007-16755 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-04-2007 

Einddatum 15-07-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning in het belang van de volksgezondheid en veiligheid 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus), Stormmeeuw (Larus canus), Kleine 

mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gemeld. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/2007-16783 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-03-2007 

Einddatum 15-07-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Fazant (Phasianus colchicus) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gemeld. 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld nummer: FF/2007-25099 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-04-2007 

Einddatum 15-05-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gemeld. 

Nota's en commentaar  
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Veld nummer: FF/2007-38103 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-09-2007 

Einddatum 31-08-2007 

Toegestane activiteiten - 

Toegestane methode(n) lokmiddelen 

Reden voor vergunning In het belang van luchtveiligheid 

Soort alle soorten die het vliegverkeer kunnen hinderen, zowel vogels als 

zoogdieren 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gemeld. 

Nota's en commentaar toegestaan zijn zowel verjaging (met valk of lichtkogels) als doden. 

Ontheffinghouder heeft tot nog toe alleen verjaagd 

 

 

Veld nummer: FF/2007-56979 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document Kopie van InvulformulierProvinciesVR2007NH.xls 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-10-2007 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser),  Kolgans (Anser albifrons) en Smient (Anas 

penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland 

Nota's en commentaar ontheffing in het kader van het Beleidskader Faunabeheer 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld Nummer: 39 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-22083 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; Bedrijfsgronden de Meerlanden BV 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-01-2006 

Einddatum 31-12-2010 

Toegestane activiteiten doden, eieren rapen / prikken / schudden. 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning volksgezondheid en openbare veiligheid 

Soort kokmeeuw- (Larus ridibundus), zilvermeeuw (Larus argentatus)-, storm-

meeuw (Larus canus), kleine- mantelmeeuw (Larus fuscus), en grote 

mantelmeeuw (Larus marinus)en en kauw (Corvus moneduna)en 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 
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Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 40 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-55436 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; Gronden luchthaven Schiphol 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-01-2006 

Einddatum 31-12-2010 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning vliegveiligheid 

Soort alle 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Alleen als verjagen onvoldoende effect heeft. 

 

 

Veld Nummer: `5 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-15164 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; percelen in een straal van 6 km rondom start- en 

landingsbanen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 315-032-2006 

Einddatum 31-0312-200710 

Toegestane activiteiten Doden jacht  

Toegestane methode(n) Geweer vuurwapens  

Reden voor vergunning In het belang van luchtVliegveiligheid 

Soort Grauwe gans (Anser anser), kolgans  (Anser albifrons), rietgans   (Anser 

fabalis) en brandgans  (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland- 

Nota's en commentaar percelen in een straal van 6 km rondom start- en landingsbanen; conform 

luchthaven-indelingsbesluit uit 2002.- 

 

 

Veld Nummer: 6 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-15737 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; BP Alkmaar 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2006 

Einddatum 01-04-2011 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van 

nestenVerontrusten nesten en eieren 

Toegestane methode(n) - 

Reden voor vergunning In het belang van oOpenbare veiligheid  

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal gedode dieren worden gerapporteerd aan de Faunabeheereenheid 

Noord-Holland- 
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Nota's en commentaar de toegestane methode is het rapen van eieren, maar die wordt in de 

keuzemogelijkheid niet genoemd 

 

 

Veld Nummer: 14 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-43505 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; bedrijfsterrein Icova B.V. 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 1-9-2006 

Einddatum 1-9-2008 

Toegestane activiteiten Doden  

Toegestane methode(n) Geweer  

Reden voor vergunning Vliegveiligheid, belangrijke schade aan landbouwgewassen 

Soort kok-meeuw (Larus ridibundus), zilver-meeuw (Larus argentatus), 

stormmeeuw (Larus canus), kleine. Mantelmeeuw (Larus fuscus), ekster 

(Pica pica) en kauw (Corvus monedula) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld Nummer: 17 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-48131 

Regio vergunning (NL32) Noord-HollandProvincie Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-10-2006, 1-10-2007 

Einddatum 01-04-2007, 1-1-2008 

Toegestane activiteiten Doden jacht  

Toegestane methode(n) Geweer vuurwapens  

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassenbelangrijke schade aan 

landbouwgewassen 

Soort grauwe gans(Anser anser), kolgans (Anser albifron) en smient (Anas 

pelelope) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland- 

Nota's en commentaar  

 

 

Veld Nummer: 21 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-48135 

Regio vergunning (NL32) Noord-HollandProvincie Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-09-2006 

Einddatum 01-01-2008 

Toegestane activiteiten Doden jacht  

Toegestane methode(n) Geweer vuurwapens  

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassenVliegveiligheid, belangrijke 

schade aan landbouwgewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 
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Faunabeheereenheid Noord-Holland - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 27 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-71418 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; Gronden Natura Artis Magistra, Amsterdam 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-01-2007 

Einddatum 16-07-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van 

nestenDoden  

Toegestane methode(n) Geweer - 

Reden voor vergunning in het belang van de Volksgezondheid 

Soort Blauwe Reiger (Ardea cinerea) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden gerapporteerd aan de 

Faunabeheereenheid Noord-Holland - 

Nota's en commentaar betreft het verwijderen van nesten in dierentuin Artis. Had dus in dit 

overzicht niet opgenomen hoeven worden. 

de toegestane activiteit is het rapen van eieren, maar die wordt in de 

keuzemogelijkheid niet genoemd 

 

 

Veld Nummer: 28/29/30/31 (2006) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 2006-72080/72081/72082/72083 

Regio vergunning (NL32) Noord-Holland ; percelen Koeckhoven/RVogelrichtlijn Hoofddorp 

BV/L.P. Kranenburg/ H.W. van Elderen 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-12-2006 

Einddatum 01-04-2007 

Toegestane activiteiten Doden jacht  

Toegestane methode(n) Geweer vuurwapens  

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassenbelangrijke schade aan 

landbouwgewassen 

Soort Meerkoet  (Fulica atra) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar had in dit overzicht niet opgenomen moeten worden (activiteit heeft geen 

effect op vogelrichtlijngebied) 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld Nummer: 1 (2005) en 7 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-779 en 05-2772 

Regio vergunning fbeN-H 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum Jan-2005 

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 
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Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Knobbelzwaan (Cygnus olor) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

 

 

Veld Nummer: 9 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-2997 

Regio vergunning Fbe N-H 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Meerkoet (Fulica atra) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 11 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-3694 

Regio vergunning fbe Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans, kolgansGrauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser 

albifrons), canadese gans 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar  Canadese gans wordt beschouwd als exoot 

 

 

Veld Nummer: 15 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-2140 

Regio vergunning grond Corusstaal bv 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 15-07-2007 

Toegestane activiteiten doden, nesten verstoren, eieren rapen 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning openbare veiligheid 

Soort stormmeeuw (Larus canus), mantelmeeuw (Larus fuscus?/marinus?) en 

zilvermeeuw  (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 
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Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 17 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning bebouwde kom Purmerend 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 28-02-2009 

Toegestane activiteiten doden, nesten verstoren, eieren rapen, verontrusten 

Toegestane methode(n) vangnet 

Reden voor vergunning openbare veiligheid 

Soort canadese gans 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar  Canadese gans wordt beschouwd als exoot 

 

 

Veld Nummer: 20 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-12564 

Regio vergunning fbe Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar 1 uur nacht 

 

 

Veld Nummer: 26 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-16155 

Regio vergunning fbe Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten doden, eieren stukmaken / rapen, nesten verstoren / vernietigen. 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen  

Soort Ekster (Pica pica) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 28 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document - 

Regio vergunning fbe Noord-Holland 
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Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Fazant (Phasianus colchicus) 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 32 (2005) 

Vergunningsinstantie Provincie Noord-Holland 

Referentie document 05-40487 

Regio vergunning fbe Noord-Holland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum -  

Einddatum 31-12-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons), en canadese gans 

Aantal vergunningen - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Canadese gans wordt beschouwd als exoot  

 

 

Provincie Zeeland 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

 

Veld nummer: RMW0700391/FF.07.002 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 11-01-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0700687/FF.07.004 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 



 

Derogatieverslag VogelRichtlijn 2007 NL versie 2.doc  Pagina 83 

  

Begindatum 17-01-2007 

Einddatum 15-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0700698/FF.07.005 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-01-2007 

Einddatum 15-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 3 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0700729/FF.07.006 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 18-01-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 16 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0700715/FF.07.007 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 17-01-2007 

Einddatum 15-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 
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Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0700755/FF.07.009 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 18-01-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning  

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0701075/FF.07.011 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-02-2007 

Einddatum 08-04-2007 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) schudden 

Reden voor vergunning - 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren eieren grauwe gans: 6682; nesten grauwe gans:1418 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummers: 

RMW0701344/FF.07.012 

RMW0701381/FF.07.013 

RMW070131/FF.07.014 

RMW0701364/FF.07.015  

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 03-02-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 
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Aantal dieren 0;0;0;0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummers:  

RMW0701953/FF.07.018 

RMW0701976/FF.07.019 

RMW0701989/FF.07.020 

RMW0701984/FF.07.021 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-02-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0;0;0;0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0702508/FF.07.022 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 0-02-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Beheer: 

jaarlijks van 15/4 t/m 1/6 en 1/9 t/m 1/11 gedurende max. 3 aansluitende 

weken na zaaien 

 

 

Veld nummer: RMW0702732/FF.07.023 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-03-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Formatted: English (U.K.)
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Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0703045/FF.07.024 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2007 

Einddatum 14-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer; vangnet/slagnet 

Reden voor vergunning - 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 3466; 44; 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar Beheer: 

diverse periodes per soort, gebied en methode 

 

 

Veld nummer: RMW0703529/FF.07.025 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 27-03-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning  

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0703529/FF.07.026 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 28-03-2007 

Einddatum 31-03-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning  

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 
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Veld nummer: RMW0705769/FF.07.030 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 25-05-2007 

Einddatum 14-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Brandgans (Branta leucopsis) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0705694/FF.07.031 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 24-05-2007 

Einddatum 05-08-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Holenduif (Columba oenas) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0706860/FF.07.037 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 21-06-2007 

Einddatum 01-09-2007 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning  

Soort Holenduif (Columba oenas) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0710450/FF.07.049 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 
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Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-09-2007 

Einddatum 31-12-2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons),  

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Jaarlijkse rapportages 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713528/FF.07.054 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-04-2008 

Einddatum 31-08-2010 

Toegestane activiteiten opzettelijk vernietigen van nesten en eieren of het verwijderen van nesten 

Toegestane methode(n) te zoeken, rapen uit het nest nemen beschadigen of vernielen 

Reden voor vergunning - 

Soort zilvermeeuw (Larus argentatus) en de kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen Rapportage jaarlijks voor 01-11 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713528/FF.07.056 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 16-11-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713216/FF.07/057 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 15-11-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 
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Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713386/FF.07.058 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 20-11-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713700/FF.07.060 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 29-11-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0713825/FF.07.061 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 28-11-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 
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Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714172/FF.07.064 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 06-12-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714176/FF.07.065 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 07-12-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714300/FF.07.066 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 12-12-2007 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) geweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714409/FF.07.067 
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Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-12-2007 

Einddatum 01-04-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714543/FF.07.068 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 12-12-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren - 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld nummer: RMW0714668/FF.07.069 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document 2007FloraFauna.xls 

Regio vergunning (NL34) Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 13-12-2007 

Einddatum 31-03-2008 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) hagelgeweer 

Reden voor vergunning - 

Soort Smient (Anas penelope) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

 

 

Veld Nummer: 0601218 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document - 
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Regio vergunning Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 01-02-2006 

Einddatum 14-03-2008 

Toegestane activiteiten doden 

Toegestane methode(n) Kogelgeweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 16 in 2006 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld Nummer: 0500963b 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 26-01-2005 

Einddatum 31-08-2007 

Toegestane activiteiten verstoren 

Toegestane methode(n) Eieren rapen of schudden 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Zilvermeeuw (Larus argentatus) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal nesten/eieren 15 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 0502119b 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 2005 

Einddatum t/m 2009 

Toegestane activiteiten Doden 

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Fazant (Phasianus colchicus) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 in 2005; 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 0503053a 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 2005 
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Einddatum t/m 2009 

Toegestane activiteiten vangen en doden  

Toegestane methode(n) Vangkooi en slagnet 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 626 in 2005 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Veld Nummer: 0503026b 

Vergunningsinstantie Provincie Zeeland 

Referentie document - 

Regio vergunning Zeeland 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 2005 

Einddatum t/m 2009 

Toegestane activiteiten Doden  

Toegestane methode(n) Geweer 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Wilde Eend  (Anas platyrhynchos) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 0 in 2005 

Impact op de populatie - 

Toezichtmaatregelen - 

Nota's en commentaar - 

 

 

Provincie Limburg 

Ontheffingen verstrekt in 2007 

 

Veld nummer: 2007106 deel 1 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007Limburg.xls 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-05-2007 

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens, lokmiddelen 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren tot een minimale voorjaarstand van 2500 dieren in Midden-Limburg 

Impact op de populatie aanzienlijk, duurzame staat van instandhouding geborgd door 

minimumstand (zie boven) 

Toezichtmaatregelen Jaarlijks moet het gebruik van de ontheffing worden gerapporteerd. 

Nota's en commentaar In het kader van beheer en schadebestrijding maar die kan ik niet 

selecteren (dus geen jacht, dat kan alleen op de 6 wildsoorten). Ook 

jachtvogels zijn toegestaan bij methoden. FBE Midden-Limburg m.u.v. het 

Midden-Limburgse Maasplassengebied. Gebruik van deze ruime 

ontheffing is enkel mogelijk wanneer er voldoende opvang van dieren 

wordt geboden middels agrarisch natuurbeheer 
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Veld nummer: 2007106 deel 2 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007Limburg.xls 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-05-2007 

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens, lokmiddelen 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren tot een minimale voorjaarstand van 2500 dieren in Midden-Limburg 

Impact op de populatie gering want gelimiteerd op max 1 vogel per invallende groep 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; Jaarlijks moet 

het gebruik van de ontheffing worden gerapporteerd. 

Nota's en commentaar In het kader van beheer en schadebestrijding maar die kan ik niet 

selecteren (dus geen jacht, dat kan alleen op de 6 wildsoorten). Ook 

jachtvogels zijn toegestaan bij methoden. FBE Midden-Limburg m.u.v. 

gebieden waar overeenkomsten zijn voor opvang van overzomerende 

ganzen 

 

 

Veld nummer: 2007106 deel 3 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007Limburg.xls 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 23-05-2007 

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens, lokmiddelen 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren tot een minimale voorjaarstand van 2500 dieren in Midden-Limburg 

Impact op de populatie gering want gelimiteerd op max 2 vogels per invallende groep 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; Jaarlijks moet 

het gebruik van de ontheffing worden gerapporteerd. 

Nota's en commentaar In het kader van beheer en schadebestrijding maar die kan ik niet 

selecteren (dus geen jacht, dat kan alleen op de 6 wildsoorten). Ook 

jachtvogels zijn toegestaan bij methoden. FBE Midden-Limburg m.u.v. de 

belangrijkste rui-, rust- en foerageeergebieden en op andere locaties waar 

overeenkomsten zijn gesloten voor opvang van grauwe ganzen. Alleen 

gebruik maken van deze ontheffing op percelen met op dat moment te 

velde staande gewassen. 

 

 

Veld nummer: 2007107 deel 1 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007Limburg.xls 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 03-07-2007 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; 

-Jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 
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Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren 57 

Impact op de populatie gering want gelimiteerd op max 2 vogels per invallende groep 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; Jaarlijks moet 

het gebruik van de ontheffing worden gerapporteerd. 

Nota's en commentaar In het kader van beheer en schadebestrijding maar die kan ik niet 

selecteren (dus geen jacht, dat kan alleen op de 6 wildsoorten). Ook 

jachtvogels zijn toegestaan bij methoden. Geldig binnen FBE Noord-

Limburg 

 

 

Veld nummer: 2007108 deel 1 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document InvulformulierProvinciesVR2007Limburg.xls 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 04-07-2007 

Einddatum 30-09-2007 

Toegestane activiteiten -opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode; 

-Jacht 

Toegestane methode(n) Vuurwapens 

Reden voor vergunning voorkomen van ernstige schade aan gewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal vergunningen 1 

Aantal dieren tot een minimale voorjaarstand van 2500 dieren in Midden-Limburg 

Impact op de populatie gering want gelimiteerd op max 2 vogels per invallende groep 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; Jaarlijks moet 

het gebruik van de ontheffing worden gerapporteerd. 

Nota's en commentaar In het kader van beheer en schadebestrijding maar die kan ik niet 

selecteren (dus geen jacht, dat kan alleen op de 6 wildsoorten). Ook 

jachtvogels zijn toegestaan bij methoden. Geldig binnen FBE Noord-

Limburg 

 

Ontheffingen verstrekt in 2006 en doorlopend in 2007 

Nog aanvullen 

 

 

Veld Nummer: 2006106 basis 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-06-2007 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten Jacht, opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen, veestapel, bossen 

en aan de visserij 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren  

Impact op de populatie  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2006106 deel 1 
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Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-06-2007 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren  

Impact op de populatie  

Toezichtmaatregelen  

Nota's en commentaar Overzomerende ganzen 1 april t/m 20 sept 

 

 

Veld Nummer: 2006106 deel 2 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-06-2007 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren 1 per invallende groep 

Impact op de populatie  

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar Overzomerende ganzen 1 april t/m 20 sept 

 

 

Veld Nummer: 2006106 deel 3 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 19-06-2007 

Einddatum 30-09-2009 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren 2 per invallende groep 

Impact op de populatie  

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar Overzomerende ganzen 1 april t/m 20 sept 

Ontheffingen verstrekt in 2005 en doorlopend in 2007 

 

Veld Nummer: 2005104 deel 10 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 
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Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) 

Aantallen dieren 2 per invallende groep 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005104 deel 11 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantallen dieren 2 per invallende groep; max 50 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005104 basis deel 12 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantallen dieren  

Impact op de populatie Nee 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005104 deel 13 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantallen dieren Max 20% van totale populatie 
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Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005105 deel 12 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser). Kolgans (Anser albifrons) 

Aantallen dieren 2 per invallende groep 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005105 deel 13 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantallen dieren Max 50 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005105 deel 14 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantallen dieren  

Impact op de populatie nee 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 
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Veld Nummer: 2005105 deel 15 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantallen dieren Max 20% van totale populatie 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005106 deel 9 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren 2 per invallende groep 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005106 deel 10 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Roek (Corvus frugilegus) 

Aantal dieren Max 150 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005106 deel 11 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 
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Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

Aantal dieren  

Impact op de populatie nee 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Veld Nummer: 2005106 deel 12 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 05-07-2005 

Einddatum 05-07-2010 

Toegestane activiteiten Jacht 

Toegestane methode(n) vuurwapens 

Reden voor vergunning Voorkomen van ernstige schade aan landbouwgewassen 

Soort Grauwe gans (Anser anser) 

Aantal dieren Max 20% van totale populatie 

Impact op de populatie mogelijk 

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar tevens jachtvogels toegestaan bij methoden 

 

 

Ontheffingen verstrekt in 2004 en doorlopend in 2007 

 

Veld Nummer: 2004114 

Vergunningsinstantie Provincie Limburg 

Referentie document - 

Regio vergunning (NL42) Limburg (NL) 

Richtlijn Vogelrichtlijn 

Begindatum 08-12-2004 

Einddatum 06-12-2009 

Toegestane activiteiten Jacht, opzettelijk verstoren van vogels met name tijdens de broed- en 

nestperiode 

Toegestane methode(n) Vuurwapens, bandrecorder, explosieven 

Reden voor vergunning In het belang van de luchtveiligheid 

Soort Blauwe kiekendief (Circus cyaneus), Blauwe reiger (Ardea cinerea), 

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus), Buizerd (Buteo buteo), Canadese 

gans 

Aantal dieren  

Impact op de populatie  

Toezichtmaatregelen De activiteit moet vooraf gemeld worden bij de provincie; achteraf moet 

het aantal geschoten dieren worden verzonden. 

Nota's en commentaar  
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