FORMULIER

Toelichting basis module aanvraag Wnb
Heeft u de juiste checklist ingevuld?
Er zijn drie soorten checklisten beschikbaar (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden).
Een ingevulde checklist geeft antwoord op de vraag of u een vergunning en/of ontheffing moet aanvragen
en/of een melding moet indienen.

Juiste bevoegd gezag?
Wanneer de locatie van de activiteit die wordt gerealiseerd zich (hoofdzakelijk) bevindt binnen de provincie
Noord-Holland, dan is de provincie Noord-Holland het juiste bevoegd gezag. Als de activiteit ook
grensoverschrijdende effecten heeft of de activiteit vindt plaats in verschillende provincies, vindt er
overeenstemming plaats tussen de provincies.
Onder vraag 6 is weergegeven voor welke situaties bij de provincie Noord-Holland een
vergunning/ontheffing kan worden aangevraagd en een melding kan worden ingediend met voorliggend
aanvraagformulier.
In specifieke situaties ligt de bevoegdheid tot het verlenen van een vergunning/ontheffing bij de Minister.
Deze specifieke situaties zijn opgenomen in de artikelen 1.3 tot en met 1.7 van het Besluit
natuurbescherming. Voorbeelden hiervan zijn: de aanleg van hoofdwegen, landelijke spoorwegen en
hoofdvaarwegen en vluchten met opsporings- of reddingshelikopters.

Juiste formulier(en)?
Voor het indienen van een aanvraag voor een vergunning en/of ontheffing op grond van de Wet
natuurbescherming dient u altijd deze basismodule in te vullen (onderdelen 1 t/m 7) in combinatie met één of
meerdere (sub)modules. Welke (sub)modules u na deze basismodule dient in te vullen is afhankelijk van
welke verbodsbepalingen worden overtreden. De modules zijn als volgt:
Module 1: Gebiedsbescherming; Module 2: Soortenbescherming; Module 3: Houtopstanden.
Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het vragen van een vergunning en/of ontheffing en/of het indienen van
een melding voor het overtreden van de in de artikelen 2.7 tot en met 2.9, 3.1 tot en met 3.10 en 4.2, 4.3 en
4.5 van de Wnb opgenomen verboden. Deze verboden hebben betrekking op gebiedsbescherming (Natura
2000), soortenbescherming en houtopstanden.
De activiteiten waarvoor een vergunning in verband met gebiedsbescherming noodzakelijk kan zijn, zijn zeer
divers. Het kan gaan om een activiteit in of buiten het Natura 2000-gebied
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000).U kunt hierbij denken aan muziek- of sportieve evenementen in
een Natura 2000-gebied, het bouwen van woningen in of direct grenzend aan een gebied of het oprichten of
wijzigen van een agrarisch of industrieel bedrijf buiten een gebied. Activiteiten waarvoor een ontheffing in
verband met soortenbescherming noodzakelijk kan zijn, kunnen gaan om beheer en schadebestrijding van
soorten, ruimtelijke ingrepen, etc. Het komt zeer regelmatig voor dat voor de activiteit een vergunning én een
ontheffing nodig is. In dat geval dient u beide modules van de aanvraag in te vullen en in te dienen. Indien u
een (sub)module vergeet kunnen wij, nadat wij u hierop hebben gewezen, de aanvraag buiten behandeling
laten.
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1. Status aanvraag
Geef per module (gebiedsbescherming, soortenbescherming en houtopstanden) aan of u uw aanvraag in
concept of definitief wilt indienen. Wij adviseren u een complexe aanvraag eerst in concept in te dienen,
zodat wij tijdens een vooroverleg kunnen vaststellen of de aanvraag volledig is. Is de aanvraag volledig, dan
kunt u een definitieve aanvraag indienen.

2. Contactgegevens
2.1

Contactgegevens van de aanvrager

Vul in ten behoeve van verder correspondentie. De aanvrager is de (rechts)persoon die verantwoordelijk is
voor de aangevraagde of gemelde activiteit.

2.2

Contactgegevens van de adviseur

Vul in ten behoeve van verdere correspondentie. Als de adviseur de aanvraag namens de initiatiefnemer
indient, moet een machtiging bijgevoegd worden.

3. Activiteiten
3.1
3.2
3.3

Vermeld de (werk)naam waaronder uw initiatief bekend staat.
Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Een uitgebreide beschrijving van uw
plannen/werkzaamheden kan worden opgenomen in één of meerdere (sub)modules.
Geef aan op welke locatie(s) uw initiatief zal plaatsvinden. Denk hierbij aan gemeente(n), Natura
2000-gebied(en) of kadastrale gegevens. Gedetailleerde kaarten van de locatie(s) dienen te worden
bijgevoegd in één of meerdere (sub)modules.

4. Bijlagen
Kruis hier aan welke algemene bijlagen u mee stuurt. Bijlagen die betrekking hebben op een module,
worden gevraagd bij de betreffende module.

5. Samenhangende besluiten
Om de besluitvormingsprocedure te kunnen voorbereiden en u daarover te kunnen informeren is het van
belang om te weten of u de procedure omtrent aanhaakt bij een aanvraag om omgevingsvergunning. Daarbij
is ook van belang voor welke activiteit u de omgevingsvergunning aanvraagt en of mogelijk een mer(beoordelings)plicht geldt.

6. Ondertekening
Het digitaal indienen van de aanvraag heeft om procedurele redenen onze voorkeur. Vergeet hierbij niet een
machtiging toe te voegen, wanneer u namens een ander de aanvraag indient en ondertekend. Vergeet
tevens niet de benodigde documenten mee te sturen.
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