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Aanvraagformulier  

Subsidieregeling bescherming nesten en kuikens weidevogels Fryslân 
 

 
Formulier retour sturen naar:  Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân 
     T.a.v. afdeling Subsidies 

Postbus 20120  
     8900 HM  LEEUWARDEN 
 
Bezoekadres:    Provincie Fryslân, 

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ LEEUWARDEN    

 
Contactgegevens:   Afdeling Subsidies 
     Telefoon: (058) 292 59 25 
     E-mail: provincie@fryslan.frl 
 
 

U kunt de aanvraag, via de post of bij de balie van het provinciehuis indienen vanaf 3 mei 2022. Wij dienen het 
aanvraagformulier uiterlijk 10 juni 2022 te hebben ontvangen. Het besluit op de subsidieaanvraag wordt 
maximaal 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag genomen. 

 

Let op! 

-  Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient de aanvraag te voldoen aan de voorwaarden zoals 
 opgenomen in de Subsidieregeling bescherming nesten en kuikens weidevogels Fryslân en de 
 Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013. 
 
- Vul het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en voeg de bijlagen toe (zie onder D ). Alleen 

dan kunnen wij uw aanvraag in behandeling nemen. Bij een onvolledige aanvraag vragen wij u om 
aanvullende informatie. De datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst. 

 
-  Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door iemand die daar die daarvoor gemachtigd is.  
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A. Algemene gegevens 
A1. Gegevens aanvrager (contactgegevens) 

Naam en voorletters: 
      
 

Postadres:       
Postcode:       Plaats:       

Telefoonnummer:       
Emailadres:       

Contactpersoon/gemachtigde 
aanvrager 

 

Naam en voorletters:       
Functie:       

Telefoonnummer:       
E-mailadres:       

Nazorger  

Naam en voorletters:       

Aangesloten bij Bond Friese 
vogelwacht?  

 Nee 
 

 Ja 
Telefoonnummer:       

E-mailadres:       
A2. Bankgegevens aanvrager  

IBAN-nummer:        
Tenaamstelling rekening:       

A.3. Kamer van Koophandel (KvK) gegevens aanvrager  

Inschrijfnummer van de aanvrager bij 
de Kamer van Koophandel 

 

 

B. Projectgegevens 
1 Krijgt u voor het perceel een andere 

vergoeding/subsidie/pachtreductie (zoals o.a. 
Programma Beheer, SNL, 
Natuurbeschermingsorganisaties) voor de 
bescherming van weidevogels? 

 Nee 
 

 Ja 

2 

Bent u eigenaar van het perceel/de percelen? 

 Ja, voeg bewijs daarvan toe als bijlage. 
 

 Nee,  
Ga door naar  vraag 2b 

2b 
Bent u gerechtigd tot het gebruik van het 
perceel?  

 Ja, voeg bewijs daarvan toe als bijlage. 
 

 Nee, dan moeten wij uw subsidie weigeren. 
 

3 
Heeft u eerder subsidie aangevraagd op grond 
van deze regeling? 

 Nee 
 

 Ja, ga door naar vraag C2. 
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C. Financiële gegevens 

1 Heeft de subsidieaanvraag betrekking op ten 
minste vijf gruttonesten? 

 Ja 
 

 Nee 
 

2 Aantal nesten waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd: 
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen er 
minimaal 5 gruttonesten aanwezig te zijn. 
Daarna komen de volgende weidevogelnesten pas voor 
subsidie in aanmerking: tureluur, wulp, kluut 
veldleeuwerik, graspieper, watersnip en kemphaan 

Aantal gruttonesten:         stuks 
 
Overige weidevogelnesten (m.u.v. scholekster en 
kievit)                           
                                               stuks 

3 Gevraagde subsidie: 
Totaal aantal nesten           stuks x € 60 euro = €                   

D. Bijlagen  

Verplichte bijlagen: 

1 Een topografische kaart met kadastrale gegevens van het perceel, 
een aanduiding van de locatie van de (genummerde) nesten en een 
weergave van de te nemen beschermingsmaatregelen. Daarnaast de 
ligging van de stroken gras van 800m2 rond elk nest. 

 Als bijlage meegestuurd. 

2 Een waarnemingsformulier, waaruit volgt hoeveel nesten er op het 
aangevraagde perceel aanwezig zijn, met aanduiding van het soort 
nest. Het formulier is ondertekend door een nazorger die is 
aangesloten is bij de Bond van Friese VogelWachten. 

 Als bijlage meegestuurd. 

3 Ingevulde de-minimisverklaring 

Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing 
van de Landbouw de-minimisverordening. De overheidssteun mag in dat 
geval maximaal € 20.000 bedragen over een periode van drie belastingjaren. 
 
Door het invullen van deze de-minimisverklaring verklaart de aanvrager dat 
de totale overheidssteun onder dit bedrag blijft.  
 

 Als bijlage meegestuurd 

4 Een uittreksel van het Kadaster, waaruit blijkt wie eigenaar is van het 
perceel/de percelen. 

(Niet ouder dan 3 maanden) 

 Als bijlage meegestuurd. 

5 Indien de aanvrager geen eigenaar is: bewijs dat de aanvrager 
gerechtigd is tot het gebruik van het perceel. 

 Als bijlage meegestuurd. 

 Niet van toepassing 

6 Kopie van statuten  Als bijlage meegestuurd 

 Niet van toepassing 
7 Machtiging  

(Indien u een collectief of derde machtigt om namens uw 
rechtspersoon de subsidieaanvraag in te dienen, dient de hiervoor 
bijgevoegde machtiging ook rechtsgeldig te zijn ondertekend) 
 

 Als bijlage meegestuurd. 

 Niet van toepassing 
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E.  Verklaring 

 
Ondergetekende verklaart: 

 Alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld; 
 Dat de ondertekenaar(s) bevoegd is/zijn om deze aanvraag in te dienen; 
 Zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de Algemene 

subsidieverordening provincie Fryslân 2013 en wettelijke regelingen die op de uitvoering van het 
project van toepassing zijn; 

 Er van op de hoogte te zijn dat de aanvrager c.q. subsidieontvanger zelf verantwoordelijk is en 
blijft voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en dat schade 
voortvloeiend uit het niet verkrijgen daarvan voor rekening is van de aanvrager; 

 Bereid te zijn alle gewenste informatie te verschaffen aan functionarissen die door de 
subsidieverstrekker daartoe zijn aangewezen; 

 Niet in surséance van betaling of in staat van faillissement te zijn; 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend door: 
 

Naam:                                                                               Handtekening: 

 

 

Plaats:            Datum:       

 

 

Eventuele medeondertekenaar(s) 

Namen:            Handtekeningen: 

 

 

Functie:       

 

 

 

Advies: Lees het aanvraagformulier nogmaals door, om te kijken of alles is ingevuld en alle benodigde bijlagen 
zijn toegevoegd. Bij een niet volledig ingevuld aanvraagformulier, wordt aanvullende informatie opgevraagd.  


