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Let op! Dit aanvraagformulier 

wordt regelmatig als gevolg van 

gewijzigde inzichten aangepast; 

raadpleeg voor de meest 

recente versie daarom 

www.provinciegroningen.nl  
        

  

 

Module 1b Overige effecten Natura 2000 

Algemeen 
  

Per vraag wordt, indien van toepassing, om een korte samenvatting gevraagd. De natuurtoets of passende 

beoordeling (afhankelijk van de beantwoording van de vragen) dient als bijlage bij de aanvraag te worden 

gevoegd. Bij  elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuk/paragraaf en op welke bladzijden van 

natuurtoets of passende beoordeling de uitgebreide beschrijving is opgenomen. 

 

1. Beschrijving activiteit 

1.1 Beschrijving activiteit 

Beschrijf de activiteit op detailniveau. Geef hierbij ook duidelijk aan de naam van het Natura 2000-gebied 
waarop de activiteit effecten heeft en de afstand van de projectlocatie tot het Natura 2000-gebied.  
 

 
 
Verwezen wordt naar bijlage 1, hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. 

 

1.2 Beschrijving locatie  

Voeg een topografische kaart van 1:25.000 toe waarop de ligging van de activiteit is weergegeven en 
eveneens de ligging van de kwalificerende habitattypen/soorten is opgenomen.   

 Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging 

kwalificerende habitattypen/soorten is bijgevoegd. Zie bijlage 1, hoofdstuk 3.  

 

1.3 Status activiteit   

De aanvraag betreft 

 
De voortzetting/wijziging/uitbreiding van een activiteit waarvoor eerder een vergunning 
in het kader van Wnb of Natuurbeschermingswet of Wabo is verleend.  
Ga verder naar 1.4. 

 
Een bestaande activiteit, waarvoor niet eerder een vergunning in het kader van de Wnb 
is aangevraagd Ga verder naar 2. 

 
Een nieuwe activiteit  
Ga verder naar 2. 

 

1.4 Vigerende vergunning/toestemming Wnb/Wabo  

http://www.provinciegroningen.nl/
http://www.provinciegroningen.nl/
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Vermeld de gegevens van de vigerende vergunning/toestemming Wnb/Wabo 

Kenmerk 
zaaknummer: 

 

Datum:  

 Voeg een kopie van de vergunning/toestemming Wnb/Wabo bij. 

 

1.5 Aanleiding aanvraag vergunning Wnb  

 Nieuwe activiteit 

 Verlenging periode van een activiteit 

 Uitbreiding (vergroten) van een activiteit 

 Wijziging (andere werkwijze) van een project 

 

2. Effecten 

2.1 Overzicht effecten  

Geef in vrije tekst met verwijzingen naar bijgevoegde rapportage(s) en/of in de volgende tabel aan welke 
effecten kunnen optreden als gevolg van de aangevraagde activiteit op aangewezen habitats en habitats van 
soorten en welke consequenties dat heeft op de instandhoudingsdoelstelling van de desbetreffende habitat of 
soort. Via de website van het ministerie van Economische Zaken, www.synbiosys.alterra.nl/natura2000 kunt u 
de effectenindicator invullen. Ga naar www.synbiosys.alterra.nl/natura2000, klik op “Natura 2000” in hoofdmenu 
en klik dan op “Effectenindicator”. De effectenindicator geeft per natuurgebied informatie over de gevoeligheid 
voor effecten van de aangewezen habitattypen en soorten. De informatie op deze website is echter niet 
uitputtend en is slechts een indicatie. In de natuurtoets (of indien van toepassing de passende beoordeling) 
dient een nadere uitwerking plaats te vinden.  
Kijk tevens naar eventuele effecten op Natuurnetwerk Nederland. Ga daarvoor naar https://groningen.tercera-
ro.nl/SiteData/9920/Publiek/BV00053/b_NL.IMRO.9920.POVgeconsolideerd-GV01_333.pdf. 
Maak in de natuurtoets/passende beoordeling voorts, indien van toepassing, onderscheid in effecten van 
tijdelijke aard (aanlegfase) en permanente effecten (exploitatie/gebruiksfase. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000
https://groningen.tercera-ro.nl/SiteData/9920/Publiek/BV00053/b_NL.IMRO.9920.POVgeconsolideerd-GV01_333.pdf
https://groningen.tercera-ro.nl/SiteData/9920/Publiek/BV00053/b_NL.IMRO.9920.POVgeconsolideerd-GV01_333.pdf
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Verwezen wordt naar bijlage 1, hoofdstuk 3 en naar de Natuurtoets in bijlage 4. 

 

Tabel effecten  

Kwalificerende 
habitat/soort 

Komt de 
kwalificerende 
habitat/soort 
binnen het 
plangebied 
voor? 

In geval van 
pendelende soorten 
die ook buiten het 
N2000-gebied 
in/nabij een 
plangebied kunnen 
voorkomen: is de 
aanwezige soort 
mogelijk afkomstig 
uit de populatie in 
het naburige N2000-
gebied?  

Is er een mogelijk 
negatief effect op 
een 
instandhoudings-
doelstelling? 

Zo ja, is er een 
mogelijk significant 
negatief effect? 

Mogelijke antwoorden Ja/nee/incidenteel Ja, nee, niet bekend, 
nvt 

Ja, nee, nvt Ja, nee, nvt 

Habitattype  Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Etc benoem ieder 
habitattype 
afzonderlijk 

Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Broedvogels (benoem 
iedere kwalificerende 
broedvogel met code) 

Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Niet broedvogels 
(benoem iedere 
kwalificerende soort 
met code) 

Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Zoogdieren (benoem 
iedere kwalificerende 
soort met code) 

Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Amfibieën 
Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 



 
 
  
   

 
 4/5   

Reptielen 
Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Vissen 
Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

Ongewervelden 
Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 Zie bijlage 1 

 

2.2 Effectbeoordeling 

Geef een onderbouwing waarom de gevraagde activiteit wel / niet leidt tot een verslechtering of een verstoring 
op natuurlijke habitats of de habitats van soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen en houdt 
daarbij rekening met de instandhoudingsdoelstellingen.   
 

 
Verwezen wordt naar bijlage 1, hoofdstuk 3. 
 
 

 

3. Bepaling significantie 

3.1 Significante effecten 

Is er sprake van mogelijke significante gevolgen op natuurlijke habitats of habitats van soorten? Onderbouw 
waarom wel of geen sprake is van significante gevolgen. 
 

 
Verwezen wordt naar bijlage 1, hoofdstuk 3. 
 
 

 Nee, ga verder 6 

 
Ja, ga verder naar 4 
 

E 

4. Passende beoordeling 

4. Opstellen passende beoordeling 

   

Indien er mogelijke significante gevolgen zijn te verwachten dient u een passende beoordeling op te stellen. Bij 
deze beoordeling is van belang dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het 
Natura 2000-gebied niet worden aangetast. 
In de passende beoordeling kunt u maatregelen betrekken die de effecten van de activiteit verzachten of 
voorkomen. Toon in de passende beoordeling aan dat de effecten als gevolg van uw project afzonderlijk of in 
combinatie met andere projecten niet significant zijn.  
Uit de passende beoordeling blijkt: 

 Er zijn geen significant negatieve gevolgen 
 

Geef een onderbouwing waaruit blijkt dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de 
natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.  
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Geef aan of en zo ja welke beschermingsmaatregelen genomen worden?  
 

 

Ga verder naar 6. 

 Er zijn wel significant negatieve gevolgen 
 
Ga verder naar 5. 
 

G 

5. Significant negatieve gevolgen  

 

5. Indien uit de passende beoordeling niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken 

van het gebied niet worden aangetast, dient de zgn. ADC-toets te worden uitgevoerd.  

 

Neem in dit geval altijd contact op met de Provincie Groningen. Dit mag via de Frontoffice, maar mag ook 
rechtstreeks met de Backoffice Natuur, via natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Er wordt dan zo 
spoedig mogelijk contact met u opgenomen door een van onze medewerkers..  
 

 
6. Bijlagen module 1b Overige effecten Natura 2000 

Checklist bijlagen 

Welke bijlagen stuurt u mee? Kruis aan welke bijlagen u meestuurt.  

 
Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging 
kwalificerende habitattypen/soorten  

 Natuurtoets 

 Passende beoordeling 

 te doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag of u een vergunning op grond van artikel 2.7 tweede  

 

mailto:natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl

