
Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) - bescherming planten en dieren

Digitale handtekening:
 



 

Aanvraag ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) - bescherming planten en dieren

INLEIDING
Per 1 januari 2017 dient u dit aanvraagformulier voor een ontheffing als bedoeld in artikel 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2, en/of 3.10 van Wet Natuurbescherming (Wnb)  te
gebruiken.
Bij dit aanvraagformulier is een afzonderlijk document met toelichting opgesteld.

De aanvraag is bedoeld voor gebruik bij onder andere ruimtelijke ontwikkelingen zoals renovatie, beheer, kappen van bomen, opvang van beschermde dieren, onderzoek en
onderwijs.

Als er sprake is van schade-, overlastbestrijding of polutatiebeheer van soorten dan kunt u gebruik maken het de daartoe bestemde formulieren Wet natuurbescherming -
faunabeheer (door Faunabeheereenheid of andere aanvragers).

Gegevens die u invult, kunnen gebruikt worden voor de controle op de naleving van de subsidievoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Mogelijk blijkt dat uw verzoek niet bij het juiste bevoegde gezag is ingediend, dan zenden wij uw verzoek door naar het bevoegd gezag dat bevoegd is om te beslissen op uw
aanvraag.
 

Toelichting bij het formulier

Er is een aparte toelichting beschikaar over het aanvragen van een ontheffing Wnb - bescherming planten en dieren;
Dit formulier heeft maximaal 20 pagina's;
Vragen voorzien van een sterretje ( * ) zijn verplicht;
Sommige vragen zijn voorzien van een 'i' . Als u deze met de muis aanklikt ziet u een toelichting;
Bij meerkeuze vragen (vierkante keuzevakjes) één of meer opties aanvinken; waar één antwoord mogelijk is (ronde keuzevakjes) een van de opties aanklikken;
U kunt het ingevulde formulier [Tussentijds bewaren]. U kunt dan op een later tijdstip de rest van het formulier invullen;
U blijft zelf verantwoordelijk voor het bijvoegen van virusvrije bestanden. Aanvragen die een virus bevatten worden automatisch geweigerd. Het kan zijn dat u dan geen
ontvangstbevestiging krijgt. Neem in dat geval zelf contact op.

Voor het volledig invullen van dit formulier heeft u in ieder geval nodig:

Een digitale handtekening. Natuurlijke personen kunnen deze handtekening plaatsen met DigiD. Rechtspersonen hebben hiervoor een middel eHerkenning nodig met
een machtiging voor het ondertekenen van vergunningaanvragen, ontheffingen of meldingen die worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant (nadere info).
Een berichtenboxnaam (nadere info) als u kiest voor afhandeling via het veilige mailsysteem van de overheid;
Een e-mailadres om een afschrift van het formulier en een ontvangstbevestiging te kunnen ontvangen per e-mail;
Een rechtsgeldige machtiging als u als gemachtigde het formulier indient;
Een activiteitenplan.

Vragen of contact

Algemene Informatie rondom vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming is te vinden op de website van de provincie.
Kunt u niet vinden wat u zoekt, stuur dan een e-mail naar nieuweWnb@brabant.nl voor algemene vragen over de uitvoering van de Wet natuurbescherming in Noord-Brabant.

Voor specifieke vragen over de behandeling van uw ingediende aanvraag kunt een e-mail sturen naar info@odbn.nl.
Voor vragen m.b.t. het gebruik van het formulier kunt u contact opnemen met Formulierbeheer van de provincie Noord-Brabant, via telefoonnummer 073 681 28 12 of
het contactformulier.

Privacy

De provincie Noord-Brabant vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Proclaimer als u wilt weten wat we met uw gegevens doen.

De aanvragen worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) behandeld namens de provincie Noord-Brabant.

http://admin.sduconnect.nl/linked_forms/14881904821484566274Toelichting_form_Wnb_bescherming_van_planten_en_dieren_GS_dec16.docx
http://www.brabant.nl/loket/eherkenning
http://www.brabant.nl/loket/berichtenbox
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/natuurbeleid-wet-en-regelgeving/wet-natuurbescherming.aspx
mailto:nieuweWnb@brabant.nl?subject=Re%20nieuwe%20Wet%20natuurbescherming
mailto:info@odbn.nl
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Vraag_Brabantloket_3?def_E_Bron=contactalgemeen
http://www.brabant.nl/proclaimer.aspx


ALGEMENE (PROJECT) GEGEVENS
 

Naam van de door u voorgenomen activiteit(en)/ontwikkeling(en)

Windpark energiepark A59
 

Beschrijving van de door u voorgenomen activiteit(en)

Ruimtelijke ontwikkeling

Windmolens
 

Geef een samenvatting, leg hierbij een relatie met de relevante verbodsbepalingen:

Zie de bijlage 1 en ecologisch onderzoek

Voeg aan het eind van het formulier een activiteitenplan als bijlage toe
 

Periode waarbinnen de activiteit(en) plaatsvinden

Geef de periode waarbinnen de activiteit(en) of ontwikkeling(en) en bijbehorende handelingen worden uitgevoerd

Startdatum 01-01-2024 Einddatum 01-01-2049

Als er sprake is van meerdere perioden, neem deze dan op in het activiteitenplan.
 

Periode waarbinnen de ontheffing nodig is

Wijkt de periode af van de aangegeven periode van activiteit(en)/ontwikkeling(en)? Nee
 

Werken volgens een gedragscode

Worden er werkzaamheden (gedeeltelijk) uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ vastgestelde gedragscode?

Nee
 

Eerder verleende ontheffing of omgevingsvergunning inclusie vvgb voor soorten:

Is er eerder een ontheffing of toestemming verleend door RvO of een ander overheidsorgaan voor dezelfde werkzaamheden of activiteiten?

Nee



LOCATIE
Heeft de projectlocatie een adres? Nee

Ruimte voor opmerkingen t.a.v. adres (bijv. omschrijving locatie als de locatie niet aan een huisadres is gekoppeld)

Zie bijlage 1 voor toelichting locatie



LOCATIE
U kunt de locatie van het door u voorgenomen project of de door u voorgenomen handeling op onderstaande kaart aangeven. Dit kan op twee manieren.

Door uw huidige locatiegegevens te delen
Er wordt gevraagd via een pop-up of u uw locatie wilt delen. Door uw locatie te delen wordt de rode marker gepositioneerd op of in de buurt van de locatie waar u zich bevindt.
Vervolgens kunt u de marker naar de precieze plaats slepen. Zo kunt u de exacte locatie bepalen.

Door via het vergrootglas het adres in te voeren
Klik op het vergrootglas en typ het gewenste adres, bv Dam 1 Amsterdam. De rode marker positioneert zich op het gewenste adres en u kunt deze desgewenst nog verslepen.

De bijbehorende adresgegevens worden automatisch opgehaald en kunnen enigszins afwijken. In de ruimte onder de adresgegevens kunt u aanvullende informatie kwijt.
 

Nabij adres Hillenweg, 4908 Oosterhout, Nederland

Huisnummer  

 

 



Aanwezige beschermde soorten
Gaat u een ontheffing aanvragen voor meer dan 6 soorten?

Als u meer dan in totaal 6 soorten wilt opnemen in de aanvraag kunt u deze als bijlage toevoegen op basis van dit Ecxel-format. 

 

http://admin.sduconnect.nl/linked_forms/1490879935SOORTENLIJST_Bijlage_Exceltabel_bij_e_formulier_Provincie_mrt17_TB.xlsx


Ecologische inventarisatie
U heeft aangegeven voor welke soorten mogelijk een verbodsbepaling wordt overtreden.
Geef een verantwoording van het onderzoek dat naar de effectbepaling van de activiteit(en) is gedaan.

 

Naam adviesbureau of deskundige dat/die de inventarisatie heeft uitgevoerd?

Bureau Waardenburg
 

Heeft deze persoon voor de aangevraagde werkzaamheden in combinatie met de betreffende soorten aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van soortspecifieke
ecologie?

Ja
 

Wanneer heeft de inventarisatie plaatsgevonden? 9 oktober 2020
 

Beschrijf samengevat de resultaten van de ecologische inventarisatie:

Zie bijlage 1 en 6.

Voeg de ecologische inventarisatie aan het eind van het formulier als bijlage toe.



Belangen en doel
Op grond van welk wettelijk belang wordt een ontheffing aangevraagd?

Artikel 3.1 of artikel 3.2, lid 6 (vogels)

De volksgezondheid of de openbare veiligheid
Ter bescherming van flora of fauna

 

Artikel 3.5 en/of artikel 3.6, lid 2 (soorten Habitatrichtlijn, Bern of Bonn)

Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten

 

Artikel 3.10 (andere beschermde soorten)

Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats
Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met
inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten
Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw
Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer

 

Motivering wettelijke belang(en) in relatie tot de activiteit(en)
Maakt een gedetailleerde motivering onderdeel uit van het activiteitenplan? Ja

op pagina 22

 

Motiveer waarom de activiteit(en) de/het wettelijke belang(en) dient/dienen,

zie bijlagen

 

Andere bevredigende oplossingen (alternatieven)
Welke alternatieve locaties heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom
deze alternatieve locaties niet mogelijk zijn:

zie bijlagen
 

Welke alternatieve inrichtingsplannen heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw
waarom deze alternatieve inrichtingsplannen niet mogelijk zijn:

zie bijlagen
 

Welke alternatieve werkwijze heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Onderbouw waarom
deze alternatieve werkwijzen niet mogelijk zijn:

zie bijlagen
 

Welke alternatieve planning heeft u voor uw project overwogen waardoor uw werkzaamheden geen of minder schadelijke effecten hebben voor de soort? Wilt u uw
werkzaamheden uitvoeren tijdens de kwetsbare periode van de soort? Onderbouw waarom een andere periode niet mogelijk is:

zie bijlagen
 

Maakt een gedetailleerde beschrijving van het ontbreken van andere bevredigende oplossingen onderdeel uit van het activiteitenplan? Ja

op pagina 29



Mitigatie
Worden er maatregelen getroffen die het effect van uw intiatief op de één of meerdere soorten verzachten?

Ja

Beschrijf per soort welke maatregelen worden getroffen, die de effecten van het initiatief op de soort verzachgten of voorkomen. Maak hierbij onderscheid tussen maatregelen
die bewezen effectief zijn en maatregelen waarvan niet met 100% zekerheid vast staat dat deze effectief zijn. In de toelichting wordit dit aan de hand van voorbeelden uitgelegd.

 

Maakt een gedetailleerde beschrijving van de mitigerende maatregelen onderdeel uit van het activiteitenplan?

Ja
 

Worden deze maatregelen begeleid door een (ecologisch) deskundige?

Ja

(Gunstige) staat van instandhouding van de betreffende soort(en)
Motiveer per soort op welke wijze wordt voldaan aan de voorwaarde.

(Vogelrichtlijn) Dat de activiteit(en) niet leiden tot verslechtering van de staat van instandhouding van de soort(en)
(Habitatrichtlijn, Bonn, Bern en andere beschermde soorten) Dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort(en) in hun
natuurlijke verspreidingsgebieden in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan

Maakt een gedetailleerde beschrijving ionderdeel uit van het activiteitenplan? Ja



AANVRAGER

Rol als indiener.

Voor de rol als indiener kijkt u naar de hoedanigheid waarin u de aanvraag doet.
Bent u zelf of uw bedrijf/instelling rechthebbende van de vergunning of doet u de aanvraag voor een ander?
Beantwoord onderstaande vragen zodat op de volgende pagina de juiste gegevens kunnen worden gevraagd.

 

Dient u het formulier in als? bedrijf of instelling

De aanvraag/melding/verzoek is voor een ander

Wie is die ander? bedrijf of instelling

Bent u gemachtigd? Ja

Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen? Nee
 

Bedrijf/instelling (gemachtigde)

Naam bedrijf of instelling Pondera Consult B.V.

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestigingsnummer in

Inschrijvingsnummer KvK 08156154 Vestigingsnr. 000017968313 Kvk nr en Vestigingsnr

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s)  J.F.W.

Achternaam Rijntalder

Telefoonnr 088 766 3372

E-mailadres
(gemachtigde)

m.pigge@ponderaconsult.com

Controle E-mailadres m.pigge@ponderaconsult.com

Namens bedrijf/instelling (rechthebbende)

Naam bedrijf of instelling Eneco Wind B.V.

Inschrijvingsnummer KvK 24257373 Vestigingsnr. 000017984270 Kvk nr en Vestigingsnr

Vorm Besloten vennootschap

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr.

Voorletter(s) C.M.M

Achternaam Hopmans

Telefoonnr +31 6 55 85 42 38

E-mailadres
(rechthebbende)

Corne.Hopmans@eneco.com

Controle E-mailadres Corne.Hopmans@eneco.com

http://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/
mailto:m.pigge%40ponderaconsult.com
http://www.kvk.nl/over-de-kvk/over-het-handelsregister/wat-staat-er-in-het-handelsregister/nummers-in-het-handelsregister/
mailto:Corne.Hopmans%40eneco.com


ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (gemachtigde)

Gebruikt u een postbusadres?
(gemachtigde)

Ja

Is dit een nederlands adres/postbus?
(gemachtigde)

Ja

Postbusadres (gemachtigde)

Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 6800 AX Postbusnr. 919

Straat Postbus

Plaats Arnhem

Gemeente Arnhem

Adresgegevens (rechthebbende)

Gebruikt u een postbusadres?
(rechthebbende)

Nee, correspondentie via huis-adres

Is dit een nederlands adres/postbus?
(rechthebbende)

Ja

Huisadres (rechthebbende)

Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode 3068 AV Huisnummer 5 Toevoeging  

Straat Marten Meesweg

Plaats Rotterdam

Gemeente Rotterdam



INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN
Wijze van ondertekenen en indienen

Ondertekening met eHerkenning Ja

Het formulier kan alleen met een digitale ondertekening worden afgerond.

Voor ondertekening met eHerkenning moet u beschikken over een middel eH met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ en een machtiging voor het ondertekenen van
vergunningaanvragen, meldingen of ontheffingen bij de provincie Noord-Brabant.

 

Verplichte bijlagen

Activiteitenplan  77865460_6050312_Bijlage_1_Aanvraag_Wnb_ontheffing_WP_Energiepark_A59_definitief_v2_20201211.pdf

Welke onderstaande bijlagen maken deel uit van het activiteitenplan? Soortenlijst bij meer dan 6 soorten

Soortenlijst bij meer dan 6 soorten

Eerder verleende ontheffing(en) of vvgb

Ecologische inventarisatie  77865460_6050313_Bijlage_6_Eindrapport_Natuurtoets_Energiepark_A59_(incl-
_AERIUS_dec_2020).pdf

Rechtsgeldige machtiging  77865460_6050314_Bijlage_2_machtiging_Pondera.pdf

 

Optionele bijlagen

Maximaal 5 (geen .zip-bestanden)

Omschrijving Selecteer bijlage Regel toevoegen

Vleermuis onderzoek 77865460_6050315_Bijlage_7_Vleermuisonderzoek_Windpark_Oranjepolder.pdf

Aanzichttekening windturbine 77865460_6050316_Bijlage_5_Aanzichttekeningen.pdf

Situatietekening 77865460_6050317_Bijlage_4_Situatiekening_2_WTGs.pdf

Uittreksel KvK 77865460_6050318_Bijlage_3_Uittreksel_KvK_Eneco_23-
01-2020.pdf

 

 



VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN
bij de aanvraag van een ontheffing ex artikel 3.1, 3.2 lid 6, 3.5, 3.6 lid 2 en/of 3.10 Wnb
Ermee bekend is dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn bij de beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk dient te worden
doorgegeven aan de ODBN , onder vermelding van het kenmerk waaronder de aanvraag in behandeling is.

Alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en
controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.

Ermee bekend is dat de vergunning onverwijld 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 als deze omstandigheden aanwezig waren geweest op het tijdstip waarop de vergunning is verleend.

Alle gegevens naar waarheid heeft verstrekt.

Ermee bekend is dat hij/zij ingevolge de Legesverordening Noord-Brabant 2012 leges verschuldigd is. De Legesverordening is te vinden op de provinciale website onder
‘Regelingen’. De leges zullen worden geïnd na afloop van de procedure.

 

Met het aanvinken verklaart de aanvrager en is akkoord:
 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Noord-Brabant/CVDR231470/CVDR231470_6.html
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