Besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Kenmerk
C2041523/2793776

gehoord het advies van het Faunafonds,
gelet op artikel 68 van de Flora- en faunawet, ter voorkoming van belangrijke
schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren,
. gelet op de Beleidsnota Flora- en faunawet "Gewogen Beiangen",
en overwegende dat er geen andere bevredigende opiossing bestaat en er geen
afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort,

Datum
15 September 2 0 1 1

verlenen hierbij ontheffing aan:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer

Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Postbus 100
5201 AG
's-Hertogenbosch
073-2173640

aunabeheereenheid
ten behoeve van de gebruiker(s) van de ontheffmg

oord Brabant
van de verbodsbepalingen in artikel 9
met inachtneming van de in de Flora- en faunawet vastgelegde verboden
ex artikel 74 alsmede
met inachtneming van de regels zoals gesteld in het Jachtbesluit en het
Besluit Beheer en Schadebestrijding dieren
met inachtneming van het op 24 mei 2011 goedgekeurde
Faunabeheerplan 2011-2016

Namens de

ing. F. koffeman
d.d. 01-10-2011

voor het doden van roeken
en verlenen daarbij toestemming zoals bedoeld in artikel 72 lid 4 juncto
artikel TO besluit beheer en schadebestrijding dieren voor het gebruik
van:
hagelgeweer 12, 16, 20 en kogelbuks vanaf .22 L R
op de gronden gelegen in de werkgebieden van de volgende
wildbeheereenheden:
Land van Altena, Haagsche Beemden, De Dongelmond, De Amerkant,
Taxandria, De Donge, De Moer, De Langstraat, 's-Hertogenbosch-Oost, Aa en
Leygraaf, Maaskant, Het Elsbosch, Nistelrode, Heesch, Maashorst,
Groot Ravenstein, Broek en Duin, Moergestel, Hubertuspeel, De Peelrand,
De Overlaat, Boxmeer, Oploo-Wanroij, Laarbeek-Veghel, De Helm,
Zuid-Oost Kempen, Noord-West Kempen, Midden-Brabant, Asten, Bruggen,
Heidse Peel, Neerkant en Den Ouwe Peel.
Zie bijgevoegde kaart.

6/10

De ontheffing wordt verleend voor de periodes en gewassen:
•
1 november tot en met 31 augustus in de jaren 2011 tot en met 2015
op percelen met zomer- en wintergranen;
•
1 april tot en met 31 oktober in de jaren 2011 tot en met 2015 en van
1 april 2016 tot en met 23 mei 2016 op percelen met mai's;
•
1 april tot en met 31 oktober in de jaren 2011 tot en met 2015 en van
1 april 2016 tot en met 23 mei 2016 op percelen met
voUegrondsgroenten;
•
1 april tot en met 31 oktober in de jaren 2011 tot en met 2015 en van
1 april 2016 tot en met 23 mei 2016 op percelen met tuinbonen en
erwten;
•
1 juni 2011 tot en met 31 oktober 2015 op percelen met appels en
peren.
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Voor de periodes na 23 mei 2016 wordt de ontheffing geweigerd.
Voor het doden van roeken in klein fruit en peulvruchten anders dan erwten
tuinbonen wordt de ontheffing geweigerd.

aunabeheereenheid
oord Brabant
Namens de

ing. F. koffeman
d.d. 01-10-2011
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Aan dit besluit zijn de volgende voorschriften verbonden:
1. De Faunabeheereenheid is bevoegd deze ontheffing om te zetten in
machtigingen aan deelnemers; zijnde grondgebruikers en uitvoerders en
jachthouders (de gemachtigden) conform het door ons goedgekeurde
Reglement Faunabeheereenheid. De Faunabeheereenheid blijft als houder
van de ontheffing in eerste instantie verantw'oordelijk voor het naleven van
de voorschriften waaronder deze ontheffing is verleend.
2.

De Faunabeheereenheid verleent een machtiging tot uitvoering van de
ontheffing onder de voorwaarden die gelden volgens de Handreiking
Faunaschade. Op dit moment eist het Faunafonds om voor
tegemoetkoming in aanmerking te komen twee preventieve middelen
waarvan minimaal een zichtbaar op het perceel zichtbaar aanwezig moet
zijn. Bij vaststelling van dit besluit zijn de preventieve middelen vermeld in
de Handreiking: vogelverschrikkers; vlaggen; ballonnen; nabootsing
ropfvogel;ffitsmolens;camouflagenetten; landbouwvoertuigen;
knalapparaat; vogelafweerpistool; elektronische geluidsgolven;
kleppermolentjes; angstkreten; fladderproj ectiel en ritselfohe. De
beleidsregels van het Faunafonds blijven in deze richtinggevend.
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aunabeheereenheid
oord Brabant

3. Per bestrijdingsactie mogen maximaal twee roeken worden gedood.
4.

De grondgebruiker dient altijd (mede) getekend te hebben voor het gebruik
van de ontheffing. Met de handtekening van de grondgebruiker wordt deze
verantwoordelijk voor het plaatsen van preventieve middelen. Formulieren ing. F. koffeman
zonder handtekeningen zijn niet rechtsgeldig.
d.d. 01-10-2011

5. De gemachtigde is verpHcht bij gebruik van de ontheffing een kopie van de
gewaarmerkte machtiging, de schriftelijke toestemming van de
grondgebruiker voor het betreden van de gronden of opstallen, een
Iegitimatiebewijs en de jachtakte bij zich te houden.
De gemachtigde dient de ontheffing en de daarbij behorende bescheiden
op het eerste verzoek van een toezichthouder te tonen. .
6. Een rapportage over de wijze waarop van de ontheffing gebruik is gemaakt,
dient te worden opgenomen in het jaarverslag van de Faunabeheereenheid,
welke jaarlijks in juni aan Gedeputeerde Staten dient te worden gezonden.
De rapportage bevat in ieder geval de gegevens zoals de
Faunabeheereenheid die door de uitvoerders kiijgt aangeboden
7. Bij bijzondere weersomstandigheden kunnen Gedeputeerde Staten
ingevolge artikel 46 lid 5 besluiten om de jacht voor een bepaalde tijd te
sluiten. Gedeputeerde Staten. kan aanvullend besluiten dat het gebruik van
de ontheffing tijdelijk dient te worden.opgeschort. Uitvoering van verleende
machtigingen is dan niet toegestaan.
8. Gedode dieren dienen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten,
onmiddellijk te worden verwijderd en/of vernietigd.

9. Deze ontheffing kan op grond van de criteria genoemd in artikel 80 van de
Flora- en faunawet worden gewijzigd cq. ingetrokken.
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10. Het niet conform de voorwaarde uitvoeren van een machtiging is een
overtreding van de Flora- en faunawet en daarmee een economisch delict.
Overtredingen worden gemeld bij dienst regelingen van het Ministerie van
Economie, Landbouw en Innovatie en de afdeling bijzondere wetten van
de politie binnen het werkgebied.

's-Hertogenbosch, 15 September 2011
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze

ir. M . G. Visser,
bureauhoofd Natuurverkenningen.

In verband met geautomatiseerd verwerl<en is dit document
digitaal ondertekend

ing. F. koffeman
d.d. 01-10-2011
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