Aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet 1998
Vergunningaanvraag ex art. 16 (beschermde natuurmonumenten)

Algemene aanwijzingen
-

-

-

Wij adviseren u vooraf de informatie uit het informatiepakket goed door te
lezen, zodat u een beeld krijgt van de gegevens die wij van u verlangen en de
redenen daartoe.
Vul het aanvraagformulier volledig in en verstrek alle gegevens in de
Nederlandse taal.
Voorzie tekeningen van een duidelijke legenda met verklaring van nummers,
tekens en afkortingen.
Alle bijlagen dienen te worden gewaarmerkt als behorende bij de aanvraag.
Onderteken de aanvraag en dien deze inclusief alle daarbij horende stukken in
drievoud (tenzij anders is afgesproken met de behandelend ambtenaar) in bij:
Gedeputeerde Staten van Groningen
Afdeling Landelijk Gebied en Water
Postbus 610
9700 AP Groningen
Het bezoekadres van de provincie is Sint Jansstraat 4, 9700 AP Groningen.
Het kan zijn dat het Ministerie van LNV bevoegd is om te beslissen op uw
aanvraag. In dat geval sturen wij uw aanvraag door en berichten wij u hierover.

Indien u een nadere toelichting wenst op dit aanvraagformulier of over de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998), dan kunt u contact opnemen
met:
Dhr. J. Vos, tel: 050-3164336 of e-mail: j.vos@provinciegroningen.nl of
Dhr. R.P. Zoer, tel 050-3164049 of e-mail; r.p.zoer@provinciegroningen.nl
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Ministerie van LNV
(www.minlnv.nl/natuurwetgeving). Hier vindt u informatie over de Natura 2000-gebieden, alle
beschermde soorten en habitattypen, Ook kunt u hier alle publicaties van LNV vinden, zoals brochures
en handreikingen. Mocht u hier geen antwoord op uw vraag kunnen vinden, dan kunt u terecht bij het
LNV-loket (tel: 0800-2233322).
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1

Algemene gegevens

1.1

Aanvrager

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres:

Vergunninggebruiker (indien aanvrager niet de gebruiker is van de vergunning)

1.2

Contactpersoon
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres:

1.3

Locatie van het door u voorgenomen plan of project (indien deze locatie gekoppeld is
aan een huisadres)

Naam
Adres
Postcode
Plaats
Kadastrale gegevens

Gemeente
Sectie
Nummer(s)
Eigenaar

1.4

Locatie (omschrijving locatie, naam gemeenten, indien locatie niet is gekoppeld
aan een huisadres)
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1.5

Korte omschrijving van het project of handeling op hoofdlijnen:

1.6

Kruis aan wat voor soort vergunning wordt aangevraagd:
Nieuw project, waarvoor niet eerder vergunning op grond van de Nb-wet is verleend
Bestaand project, waarvoor eerder een vergunning op grond van de Nb-wet is verleend,
nl.
Uitbreiding van een project
Wijziging van een project

1.7

Geef voor een bestaand project aan wat er verandert:

1.8

Indien de activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd tijdelijk van
aard zijn, vermeld dan de periode waarvoor vergunning wordt gevraagd.

1.9

Geef de samenhang aan van de activiteiten, waarvoor vergunning wordt
gevraagd, met andere vergunningen zoals bijvoorbeeld:
Bouwvergunning
Aanlegvergunning
Milieuvergunning
Vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
(Wvo)
Ontheffing Flora- en faunawet
Anders, nl.

Vermeld de datum van de aanvraag, de soort aanvraag en de betreffende
overheidsinstantie waarbij de vergunning is aangevraagd en/of verleend.
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2

De activiteit

2.1

Gedetailleerde beschrijving aangevraagde activiteit:

Box 1
Maak onderscheid in (indien relevant):
- de fase van aanleg/ontwikkeling van de activiteit (aanlegfase)
- de fase van (dagelijks) gebruik van het project (gebruiksfase)
Benoem de aspecten waardoor de activiteit schadelijk kan zijn voor de wezenlijke kenmerken.
Besteed in elk geval aandacht aan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

verlies aan omvang van het beschermde gebied (areaalbeslag);
versnippering van het beschermde gebied;
grondwaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld wijziging grondwaterstanden of- stromen);
oppervlaktewaterkwaliteit en kwantiteit (bijvoorbeeld opzetten peil of juist peilverlagingen);
bedrijfsmatig houden van dieren in relatie tot verzuring;
luchtverontreiniging;
verstoring als gevolg van verkeersbewegingen (parkeren, (toename) recreatiedruk etc.);
geluidsbelasting;
aantasting duisternis door verlichting;
werktijden, uitvoeringstijden (dagelijks, seizoensgebonden etc.);
gebruik van machines en apparatuur (bulldozers, kranen, vrachtwagens, andere machines
etc.);
ontgrondingen, egalisering of andere bodemberoerende activiteiten;
uiterlijk/fysieke omvang van het project en landschappelijke inpassing.

Vergunningaanvraag ex art. 16 Nb-wet 1998

3

Provincie Groningen

Geef aan op welke specifieke soorten en/of habitattypen de voorgenomen
activiteit mogelijk een (significant) negatief effect heeft. U kunt hiervoor
gebruik maken van een quick scan of kruistabel (zie ¹) waarin de
natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende effecten van
het project of andere handeling.

…………

Trillingen

Licht

Verontreiniging

Geluid

Storende factoren
Oppervlakteverlies

Gebied:
Soorten

Verdroging

2.1

Habitattypen

G
ZG
NG
?
NVT

Gevoelig voor deze storende factor
Zeer gevoelig voor deze storende factor
Niet gevoelig voor deze storende factor
Onvoldoende informatie om hierover een uitspraak te kunnen doen
Deze storende factor is op deze natuurwaarde niet van toepassing

¹ Een quick scan is een snelle inventarisatie van de mogelijke effecten van een project of een andere handeling op de
natuurwaarden. Een hulpmiddel is een zgn. kruistabel waarin de natuurwaarden worden afgezet tegen de mogelijke verstorende
effecten van het project of andere handeling. Hiermee kan een eerste indicatie worden gekregen met welke effecten er rekening
moet worden gehouden en welke niet. Een voorbeeld van deze kruistabel kunt u vinden in de “Algemene Handreiking,
natuurbeschermingswet 1998”, uitgegeven door het min. van LNV. Deze is te vinden op de website van het ministerie,
www.minlnv.nl/natuurwetgeving.
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2.2

Welke aspecten zijn aan uw project of plan verbonden c.q. welke
maatregelen kunt u zelf ondernemen binnen uw uitvoering om de eventuele
schade en/of verstoring te beperken (mitigatie):

Box 2
Het is mogelijk dat uw plan of project zelf (deels) een positieve uitwerking zal hebben op de
wezenlijke kenmerken.
Mitigerende maatregelen kunnen ofwel door u zelf meegenomen worden binnen de opzet van uw
plan /project dan wel expliciet worden opgelegd via voorschriften en of beperkingen verbonden
aan de vergunning.
Maak in uw aanvraag onderscheid in aanlegfase en gebruiksfase (indien relevant).
Geef aan op welke wijze deze maatregelen de effecten op de wezenlijke kenmerken
verminderen.
Voorbeelden:
het tijdsschema (timing en duur) van de uitvoering (bv. geen werkzaamheden tijdens het
voortplantingsseizoen van een bepaalde soort);
de wijze van uitvoering (in termen van werkzaamheden) en het gebruikte materieel (bv.
gebruik van een bepaald type baggermachine);
afbakening van delen van het gebied die in geen geval mogen worden betreden
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3

Specifieke gegevens

Let op: onderstaande vraag alleen invullen als er sprake is van mogelijk schade
aan wezenlijke kenmerken en na overleg met het bevoegd gezag.
3.1

Indien u vaststelt dat er sprake is van schade aan wezenlijke natuurlijke
kenmerken, kan dit worden ondervangen door (een deel van) het plan of
project uit te voeren op
o een andere locatie?
o op een ander tijdstip of gedurende een andere periode?
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4

Voorwaarden en verplichtingen bij de aanvraag van
de Natuurbeschermingswet 1998

De aanvrager verklaart dat:
4.1

Hij/zij bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling
van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk zal doorgeven aan de
provincie Groningen onder vermelding van het nummer waaronder de
aanvraag in behandeling is.

4.2

Hij/zij alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en
controle benodigde gegevens direct en naar waarheid zal verstrekken aan de
met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste
medewerkers.

4.3

Hij/zij verklaart tevens ermee bekend is, dat de vergunning direct wordt
ingetrokken indien hij/zij één of meer uit zijn/haar vergunning voortvloeiende
verplichtingen niet nakomt, dan wel in het kader van de aanvraag van deze
vergunning onjuiste gegevens heeft verstrekt. Voorts kan de vergunning
worden gewijzigd of ingetrokken als de omstandigheden zodanig zijn
gewijzigd dat de vergunning niet verleend zou zijn op het tijdstip waarop de
vergunning is verleend.

4.4

Alle gegevens naar waarheid zijn verstrekt.

Ondertekening
Datum

:

Naam ondertekenaar

:

Hoedanigheid

:

Handtekening

:
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Bijlagen
Voeg een topografische kaart toe waarop de ligging van het door u
voorgenomen plan of project in de ruimere omgeving is aangegeven. Bij deze
tekening moet ten minste aandacht gegeven worden aan de volgende
aspecten:
a. schaal 1:25.000;
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening;
c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen;
d. afstand van de gevraagde activiteit tot de rand van het gebied(en).
Voeg een situatietekening toe. Besteed daarbij ten minste aandacht aan de
volgende aspecten:
a. schaal 1:1000 (zo mogelijk);
b. schaal en noordpijl aangeven op tekening;
c. locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen.
Voeg zo mogelijk een afschrift toe van een aanvraag om andere vereiste
vergunningen voor de voorgenomen activiteit.
Voeg, indien van toepassing, een Milieu-effectrapport / Strategische
milieubeoordeling toe.
Voeg eventueel een verklaring van een gebiedsbeheerder toe omtrent de
voorgenomen activiteit.
Voeg, indien uitgevoerd, een verslechterings- en verstoringstoets toe voor de
voorgenomen activiteit.
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