Aanvraagformulier vergunning of ontheffing Wet natuurbescherming
Algemene gegevens
1. Aanvrager
Bedrijf (indien van toepassing)

Waterschap Limburg

Naam en Voorletter(s)

S. (Suzanne) Timmers

Postbus / straat en nummer

Postbus 2207 / Maria Theresialaan 99

Postcode

6040 CC / 6043 CX

Plaats

Roermond

Telefoonnummer

+316 – 1130 5255

E-mailadres

s.timmers@waterschaplimburg.nl

BSN- of KvK-nummer

KvK-nummer: 67682065

Statutaire naam

Waterschap Limburg

2. Contactpersoon / gemachtigde [indien van toepassing]
Naam contactpersoon

V.O.F. HWBP Noordelijke Maasvallei / Ingenieursbureau Maasvallei
Contactpersoon: Bob van Horne

Postbus/straat en nummer

p/a Arcadis Nederland B.V.
Postbus 220 / Beaulieustraat 22

Postcode

6800 AG / 6814 DV

Plaats

Arnhem

Telefoon

+316 – 4664 7241

E-mailadres

bob.vanhorne@arcadis.com

3. Locatie voorgenomen activiteit
Straat en nummer

Locatie, middels X/Y coördinaten, is gegeven in bijgevoegde passende
beoordeling.

Postcode

-

Plaats

Heel

Gemeente

Maasgouw

X en Y coördinaten

X: zie bijgevoegde passende beoordeling

[minimaal zes cijfers]

Y: zie bijgevoegde passende beoordeling

4. Geef een korte omschrijving van de voorgenomen activiteit
Het betreft dijkversterking in het kader van het HWBP Noordelijke Maasvallei.

Gegevens activiteit
1. Gebiedsbescherming
Veroorzaakt uw activiteit een kans op een effect op een Natura 2000-

☒ Ja

gebied?

☐ Nee, er is geen vergunning nodig ten
aanzien van gebiedsbescherming, ga door
naar vraag 2

Veroorzaakt uw activiteit een effect door stikstofdepositie op een

☒ Ja, voeg module 1a toe

Natura 2000-gebied?

☐ Nee

Veroorzaakt uw activiteit een ander effect dan stikstofdepositie (o.a.

☐ Ja, voeg module 1b toe

geluid, licht, trilling, ruimtebeslag) op een Natura 2000-gebied?

☒ Nee

Heeft uw aanvraag betrekking op een grondwateronttrekking die een

☐ Ja, voeg module 1c toe

negatieve invloed kan uitoefenen op een Natura 2000-gebied?

☒ Nee

Heeft uw aanvraag betrekking op een drainage die een negatieve

☐ Ja, voeg module 1d toe

invloed kan uitoefenen op een Natura 2000-gebied?

☒ Nee

2. Soortenbescherming
Komen er beschermde dier- of plantensoorten voor in het plangebied? ☒ Ja
Op vrijdag 6 september 2019 is een separate ontheffingsaanvraag bij ☐ Nee
u ingediend (onderwerp: “Ontheffing Wet natuurbescherming – soorten
– dijkversterking Heel”).
Veroorzaakt uw activiteit effecten op beschermde dier- of

☒ Ja, voeg module 2 toe

plantensoorten?

☐ Nee, er is geen ontheffing nodig ten

Op vrijdag 6 september 2019 is een separate ontheffingsaanvraag bij

aanzien van soortenbescherming, ga door

u ingediend (onderwerp: “Ontheffing Wet natuurbescherming – soorten naar vraag 3
– dijkversterking Heel”).

3. Houtopstanden
Betreft uw activiteit het vellen van houtopstanden die gelegen zijn

☐ Ja, dien een (separate) melding in voor

buiten de bebouwde kom?

het vellen van houtopstanden
☒ Nee

Vraagt u een ontheffing aan voor de meldingsplicht, herbeplanting op

☐ Ja, voeg module 3 toe

dezelfde grond, herbeplantingsplicht algemeen, realisatie van een

☒ Nee, er is geen ontheffing nodig.

herbeplanting binnen 3 jaar na velling of het vervangen van niet
aangeslagen herbeplanting?

4. Indien u meer dan één toestemming aanvraagt, wenst u het besluit dan gecombineerd te
ontvangen? [zie toelichting]
☐ Ja
☐ Nee

Ondertekening
Hierbij verklaar ik dat de aanvraag (incl. bijgevoegde modules) naar waarheid is ingevuld
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Handtekening aanvrager

Handtekening gemachtigde

Datum: 6-9-2019

Datum: 6-9-2019

Handtekening:

Handtekening:
i.o.
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