MACHTIGING TOT HET VERRICHTEN VAN BIJ DE VOGELWET 1936 OF DE JACHTWET VERBODEN
HANDELINGEN IN HET KADER VAN RINGWERK.
Gelet op de inhoud van het schrijven van 21 maart 1995 en ingevolge de vergunning nr. 951, uitgereikt op 1
maart 1995 door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aan de Nederlandse Ringcentrale
("Vogeltrekstation") van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Postbus 40, 6666 ZG Heteren, wordt in het
belang van de wetenschap hierbij,
Tot nader order van het Ministerie van LNV wordt deze vergunning uitgereikt onder Artikel 114 van de Flora- en faunawet.

naam
huisadres
woonplaats
geboorteplaats
geboortedatum
codenummer VT
in het tijdvak
certificering geldig tot:

Dhr. V. Ringer
Koolmees 12
1234 AB Vogelzang
Zwanenburg
32 oktober 1923
X88
1-3-2010
tot 1-3-2011
20-12-2012 en/of ringt in opdracht van: Universiteit van Harderwijk

gemachtigd tot het verrichten van de volgende handelingen:
Het (pogen te) vangen van beschermde vogels ten einde deze te voorzien van een door het Vogeltrekstation
uitgegeven ring of enig ander, met name in deze vergunning genoemd, door haar toegelaten merkteken,
A. behorende tot de volgende soorten: B. op terreinen in:
C. ten behoeve van:
1 alle

gemeente Vogelwaard

CES-C99

2 alle

Vinkenbaan "De Koekoek", gemeente Vogelwaard

VRS De Graspieper

3 roofvogels (Falconiformes)
4 Meerkoet
5 alle
6
7
8
9

provincie Noord-Brabant
gemeente Vogelwaard
geheel Nederland

WRN
RAS-R120

D. daarbij gebruik te maken van:
mistnetten;
overige netten; kooien en kleppen;
lokvogels;
kunstlicht;
genuidsdragers;

pootstrikken (oa bal-chatri);

E. Bij de Vale Gier mogen, naast de metalen ring, ook kleurringen worden aangelegd (coördinatie Universiteit
van Harderwijk)
Aan deze machtiging zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De machtiging is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Mistnetten mogen, indien met name (!) onder punt D. vermeld, door de gemachtigde worden gebruikt en vervoerd. Het is niet toegestaan
mistnetten te koop aan te bieden of te verkopen, noch om ze binnen (importeren) of buiten (exporteren) Nederlands grondgebied te (laten)
brengen.
De machtiging wordt bij het gebruik ervan op eerste vordering getoond aan daartoe bevoegde (opsporings) ambtenaren.
Gevangen vogels worden zo spoedig mogelijk losgelaten; het maximaal aantal lokvogels indien
vijftien
bij punt D. vermeld, bedraagt:
Gebruik van de machtiging is alleen mogelijk in gezelschap van de eigenaar of gebruiker der gronden of wateren, of met diens schriftelijke
toestemming.
De gemachtigde kan zich bij het gebruik van de machtiging in het veld, door maximaal één persoon laten bijstaan; binnen het CESproject door maximaal twee personen.
De gemachtigde volgt stipt alle richtlijnen van het Vogeltrekstation op.
Waar Vogelwet 1936 en Jachtwet niet in voorzien, beslist het Vogeltrekstation.
Deze machtiging kan worden gewijzigd of ingetrokken.

Datum:

4 maart 2010

Heteren

Dhr. Dr. H.P. van der Jeugd, hoofd Vogeltrekstation
Een belanghebbende kan tegen dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen. Indien een bezwaarschrift wordt ingediend,
moet dit binnen zes weken na dagtekening van dit besluit worden gezonden naar:
Het Ministerie van LNV, Afdeling Rechtsbescherming en andere juridische zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

