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Bijdrageregeling Biotoopverbetering Jachtfonds

Sinds februari 1988 bestaat voorjachthouders de mogelijkheid een bijdrage van 30 tot maximaal 60% uit het
Jachtfonds te krijgen, als structurele maatregelen worden getroffen ten gunste van het grof-, klein- en
waterwild in hunjachtveld.

In het kader van het project biotoopverbetering Jachtfonds verscheen een praktijkboek, werden
praktijkgerichte cursussen biotoopbeheer ontwikkeld en kan als stimulans aan jachthouders een bijdrage
worden gegeven voor structurele maatregelen. Met name voor de witdbeheereenheden vormt deze
bijdrageregeling een ‘drempelverlagende’ werking bij het uitvoeren van kwalitatiefgoede, maar kostbare
plannen.

Aan de toekenning door het Jachtfonds van een bijdrage zijn een aantal voorwaarden verbonden;

* Het project dient uit oogpunt van landbouwkundig beheer, natuurbeheer en landschapsbouw acceptabel
te zijn.

* Bestaande landelijke-, provinciale- en/of gemeentelijke subsidieregelingen dienen optimaal gebruikt te
worden, waarbij de bijdrageregeling biotoopverbetering Jachtfonds aanvullend kan worden gebruikt.

* Personele kosten die door zelfwerkzaamheid van de aanvrager(s) te vermijden zijn, komen niet voor een
bijdrage in aanmerking.

* Toestemming van de grondeigenaar/-gebruiker en een garantie voor duurzame
instandhouding/beheer voor een periode van minimaal zes jaar, dienen schriftelijk te worden
vastgelegd.

* Maatregelen gericht op wild dat binnen rasters wordt gehouden, komen in principe niet in aanmerking
voor een bijdrage.

Bij toetsing van de ingediende plannen wordt onder meer gelet op;

* Aanvragen beneden f 500,- worden niet in behandeling genomen.
* Voor het op stam aankopen van gangbare landbouwgewassen (o.a. maïs) wordt geen bijdrage verleend.
* Huren, pachten en rente van grondaankoop komen niet voor een bijdrage in aanmerking.
* Ingeval van budgetbeperking hebben aanvragen voor kwetsbare wildsoorten voorrang..
* Machinekosten en loonkosten voor zeer gespecialiseerde werkzaamheden van aannemers en loonwerkers

worden aan gangbare normen getoetst.
* Voor rastermaterialen wordt slechts een bijdrage verleend als met name beplantingen op cultuurgronden

beschermd dienen te worden.

Bepalend voor het percentage waarin door het Jachtfonds wordt bijgedragen zijn onder meer de schaal van
het veld van de jachthouder of het samenwerkingsverband en de mate van zelfwerkzaamheid bij planning,
aanvraag en uitvoering.

Ter ondersteuning van grotere of gecompliceerde projecten kan in principe een bijdrage in de planvorming
worden ontvangen. Het betreft dan planvorming die in relatie staat met de Bijdrageregeling en er is sprake
van een zg. “uitvoeringsverplichting” na ontvangen toezegging.



Bijdrage Planvorming Biotoopverbetering

Ter aanvulling van de sinds februari 1988 functionerende BijdrageregetingBiotoopverbetering
Jachtfonds is sinds april 1991 een aanvullende regeling getroffen voor Planvorming voorafgaande aan
goedkeuring en uitvoering.

De regeling t.a. v. de planvorming moet worden gezien als “drempelverlagend”, kwatiteitsverhogend, direct
gekoppeld aan uitvoering van de bestaande Bijdrageregeling en uitvoeringsverplichtend.
De te volgend procedure is eenvoudig, waarbij voor aanvraag, goedkeuring, toetsing en uitbetaling korte lijnen
gevolgd worden. De secretaris- penningmeester speelt een centrale rol in deze beoordeling.
Aan het Consulentschap N.3.L.F. kan worden verzocht aanvragen te beoordelen.

•De Aanvraag
* Geïnteresseerde jachthouders melden zich telefonisch bij de secretaris- penningmeester van het Jachtfonds

en ontvangen een aanvraagformulier.
* De secretaris- penningmeester toetst de schriftelijk aanvraag voor een bijdrage in de plankosten aan de

hand van het ingediende plan op onderstaande kriteria;

• Inhoudelijke kriteria
1 .ligging/situering
kaartfragment 1:25.000 (locatie)
kaartfragment 1:10.000 (detailsituatie)
detailtekeningen (aanleg/hoogtehjnenlwaterpeilenletc.

Q 2.planologie
bestemmingsplan buitengebied
streekplan/structuurplan
LandinrichtingsplannenfRelatienotagebied
3.natuur/landschap/ecologie
globale omschrijving landschappelijke- en natuurwaarden aangeven kwetsbare elementen/beperkingen bij de
uitvoering
status van het plangebied in het Natuurbeleidspian
4.eigendom en beheer
kadastrale nummers
eigendomssituatie
grondgebruikMgerende beheersplannen
jachthouder/wildbeheereenheid/reeds getroffen biotoopverbeterende maatregelen/van toepassing zijnde
herstelplannen
5.te treffen maatregelen
beschrijving te treffen maatregelen;
- materialen
- normen
- tijdsduur

Q -kosten
gespecificeerde kostenbegroting
offerte aannemer/loonwerker
aandeel zelfwerkzaamheid initiatiefnemer en/of W.B.E.
aandeel subsidies overheid/derden voor zover aangevraagd en toegekend
6.toekomstig beheer/te verwachten effecten
in de toekomst te treffen beheersmaatregelen
mogelijke koppeling beheerssubsidies overheid
globale omschrijving van te verwachten effecten
7.formele aspecten uitvoering
schriftelijke toestemming eigenaar/gebruiker (=aanleg gedogen)
schriftelijke toestemming eigenaar/gebruiker (=instandhoudingsverplichting voor minimaal 6 jaar)
naam/adres/woonplaats/telefoonnummer aanvrager
naam eindverantwoordelijke uitvoering
postadres/bankrekeningnummeraanvrager/wildbeheereenheid

•Financiële kriteria
* plannen tot een bedrag van f 500,- komen niet in aanmerking voor een bijdrage
* plannen van f 500,- tot f 5.000,-; globale planvorming door initiatiefnemer; kaartfragment 1:25.000 -

korte omschrijving project - gespecificeerde kostenbegroting - offerte loonwerker/aannemer
* plannen groter dan f 5000,-; planvorming door een extern bureau, waarvoor een bijdrage van max. 75%

van de plankosten met een maximum van f 3.000,- (excl. btw)



•De toetsing
De ingezonden plannen worden getoetst aan de inhoudelijke en financiële knteria door de secretaris-
penningmeester. Voor de vergelijking planvorming - terreinsituatie kan hij zich laten bijstaan door het
consulentschap N.B.L.F.

De toezegging
De afwijzing, het verzoek om bijstelling of de toezegging worden schriftelijk gedaan, zo mogelijk binnen een
termijn van twee maanden na ontvangst.
De aanvrager heeft een uitvoeringsverplichting van maximaal één jaar, waarvan de exacte datum genoemd
wordt in de schriftelijke toezegging.

•De controle en uitbetaling
De aanvrager meldt de gereedkoming uitvoering schriftelijk aan de secretaris- penningmeester van het
Jachtfonds.
Als blijkt dat procedure en uitvoering correct zijn uitgevoerd, vindt binnen twee maanden na schriftelijk
melding uitbetaling plaats.
a. max. 60% van de uitvoeringskosten van de Bij drageregeling
b. max. 75% van de plankosten met een maximum van f 3.000,- (excl. btw)

Vergoeding Veiligstellen Dassenburchten
Het Jachtfonds sluit overeenkomsten met grondgebruikers om tegen financiële vergoeding dassenburchten
op landbouwgronden te gedogen en opbrengstdervingen te compenseren.
Aanvullend daarop kunnen particuliere jachthouders vergoeding ontvangen van kosten voor het treffen
van beheermaatregelen voor dassenburchten.
Grondgebruikers die tevens jachthouders zijn kunnen één overeenkomst aangaan. De bijdragen worden
verstrekt op basis van begroting.
De jaarlijkse vergoeding voor grondgebruikers bedraagt f 300,-/jaar, waarbij de grondgebruiker zich verplicht
ervoor te zorgen dat aan de dassen en de dassenburcht op generlei wijze schade wordt toegebracht. De
wildschadecommissie kan vaststellen welke vergoeding verstrekt kan worden voor het niet kunnen benutten
van een deel van de landbouwgrond.
De looptijd van de overeenkomst is op basis van 5 jaar.
De jachthouder kan in overleg met de grondgebruiker beheermaatregelen treffen;
Deze maatregelen worden getroffen in het kader van de Bijdrageregeling biotoopverbetering Jachtfonds

* het aanleggen/planten van houtwallen, heggen of beschuttende elementen
* het uitrasteren van deze aanplanten
* het instellen van rustgebieden, bijvoorbeeld door het afsluiten of verleggen van paden
* het aanleggen van dassentunnels of-doorgangen.

Doelstellingen Jachtfonds
Art. 2t1 Jachtwe

TITEL V Q
Ho Jacht!cmds

Art. 28. 1 Er is een openbaar
lichaam, genaamd ]achtfonds, het-
welk tot taak heeft het in stand houden
te bevorderen van niet tot het in artikel
8. eerste lid, genoemd wild behorende
wildsoorten, welker handhaving in de
vrije natuur waardevol is en de belan
gen van de landbouw met betrekking
tot de jacht te dienen.

2. Het Jachtfonds tracht het in het
eerste lid omschreven doet te bereiken
door het ter hand nemen of bevorde
ren van wetenschappelijk onderzoek,
het bevorderen van voorlichting en
opleiding, het bevorderen van maatre
gelen tot voorkoming van schade door
wild en door het tiEeffen van andere
maatregelen, welke voor de verwezen
lijking van het in het eerste lid om
schreven doel van belang kunnen zijn.
Deze maatregelen kunnen ook be
staan in het verlenen vaü tegemoet
komingen in door wild aangerichte
schade, met inachtneming van door
Onze Minister te stellen regelen.

3. Het Jachtfonds is rechtspersoon
en heeft zijn zetel te ‘s-Gravenhage.

Nadere informatie:

Secr. - penningmeester Jachtfonds
Postbus 20401
2500 EK ‘s-Gravenhage
telefoon 070 - 3 79 32 70
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