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Aanvraagformulier

Wet natuurbescherming

Versie januari 2017 Afdeling RE
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320) 26 52 65Lees voor het invullen eerst de toelichting

Dit is het aanvraagformulier voor vergunningen, ontheffingen en meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij dit 
aanvraagformulier hoort een toelichting, deze kunt u vinden op www.flevoland.nl, als u desondanks toch nog vragen heeft dan 
kunt u contact opnemen met de Provincie Flevoland via wetnatuurbescherming@flevoland.nl of 0320-265265.

Let op! Dit aanvraagformulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast, raadpleeg voor de meest recente 
versie daarom www.flevoland.nl

GEGEVENS MELDER/INITIATIEFNEMER/AANVRAGER

A. Natuurlijk persoon/particulier

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

Burgerservicenummer KvK nummer 

Jachtaktenummer Valkeniersaktenummer 

B. Rechtspersoon

Naam bedrijf 

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

KvK nummer 

Bent u grondgebruiker?  Ja.

  Nee, heeft u schriftelijke toestemming van de grondgebruiker?  Ja, voeg deze als bijlage toe.

 Nee.
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C. Gegevens adviseur/contactpersoon

Naam bedrijf 

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

KvK nummer 

Machtiging bijvoegen. Indien een adviseur voor een natuurlijk persoon/rechtspersoon de ontheffing aanvraagt, dan dient er 
een machtiging namens het natuurlijk persoon/rechtspersoon te worden bijgevoegd

D. Project / handeling/melding

1.  Locatie van het voorgenomen project / de voorgenomen handeling / de melding (het adres, de kadastrale aanduiding, voeg 
eventueel een kaart toe).

2. Geef een korte omschrijving van het project / de handeling.

3.  Geef de voorgenomen startdatum en einddatum aan van het project / de handeling waarvoor de vergunning / ontheffing 
wordt aangevraagd.

4.  Geef de periode aan wanneer de werkzaamheden voor het project / handeling worden uitgevoerd.

5. Geef de werktijden van het project / de handeling aan.

6.  Voeg onderzoeksrapporten, MER-rapportages, monitoringsrapportages en of uitwerkingen van mitigatie / compensatie toe 
indien van toepassing.
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KEUZEMENU

Voor welke onderdelen uit de wet vraagt u vergunning/ontheffing aan? 

De Provincie Flevoland vindt vooroverleg wenselijk. Bij geval van twijfel over vergunning/ontheffingsaanvragen,  
neem contact op met de Provincie Flevoland, via wetnatuurbescherming@flevoland.nl of 0320-265265.

1.  Kan het project of de handeling een verslechterend dan wel significant verstorend effect hebben 
op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 1 - Natura 2000-gebieden.

2. Kan het project of de handeling een negatief effect hebben op beschermde soorten?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 2 - Soorten.

3.  Gaat u buiten de bebouwde kom (de bebouwde kom volgens Wet Natuurbescherming) 
houtopstanden kappen?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 3 - Houtopstanden.
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MODULE 1: NATURA 2000-GEBIEDEN

Projectkeuze

1.  Kan het project of de handeling een verslechterend dan wel significant verstorend effect hebben op de 
instandhoudings doelen van het betreffende Natura 2000-gebied?

  Nee.

  Ja, er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie, ga verder naar vraag 2.

  Ja, er zijn mogelijke overige effecten. Voeg de voortoets, verslechteringstoets of passende beoordeling toe.

2.	 	Komt	uit	het	project	of	handeling	in	de	beoogde	situatie	≤	0,05	mol/ha/j	stikstofemissie	neer	in	een	 
Natura	2000-gebied	opgenomen	in	de	PAS,	berekend	met	AERIUS	calculator?

   Ja, er komt ≤ 0,05 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS. Dan geldt er voor dit 
onderdeel vrijstelling van vergunningplicht. U dient de berekening wel te bewaren als bewijslast bij eventuele controles.

  Nee, er komt >0,05 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS, ga door naar vraag 3.

3. Heeft het project of andere handeling betrekking op een uitbreiding van een veehouderijbedrijf?

  Nee, ga verder naar vraag 4.

  Ja, stuur de AERIUS calculator berekening in met de volgende bijlagen:
1) Een vermelding van het tijdstip waarop het project/de handeling gerealiseerd gaat worden;
1) Een onderbouwing van het hoogste stikstof depositie in de periode 2012-2014;
1) Een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning of indien deze ontbreekt de vigerende Wabo- of milieuvergunning 

of melding gedaan onder de Wet milieubeheer of Hinderwet;
1) Een bouwtekening van de beoogde situatie.

4.	 	Komt	uit	het	project	of	handeling	>0,05	mol/ha/j	en	≤1	mol/ha/j	stikstofemissie	neer	in	een	Natura	2000-gebied	 
opgenomen in de PAS berekend met AERIUS calculator?

   Ja, er komt > 0,05 mol/ha/j en ≤1 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS. 
Ga door naar vraag 5.

   Nee, er komt >1 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS, berekend met AERIUS 
calculator? Voeg de berekening in AERIUS toe aan de aanvraag.

5.	 Geldt	het	voor	het	betreffende	Natura	2000-gebied	een	verlaagde	grenswaarde?

   Ja, er geldt voor het betreffende Natura 2000-gebied een verlaagde grenswaarde. Voeg de berekening in AERIUS toe aan 
de aanvraag.

   Nee, Er geldt voor het betreffende Natura 2000-gebied geen verlaagde grenswaarde. U kunt een melding doen via 
AERIUS. U dient de berekening wel te bewaren als bewijslast bij eventuele controles. 
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MODULE 2: SOORTEN

Per vraag wordt -indien van toepassing- om een korte samenvatting gevraagd. Een uitgebreide beschrijving 
dient te worden opgenomen in een activiteitenplan. Dit plan 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 het  
activiteitenplan de uitgebreide beschrijving is opgenomen.

Projectkeuze

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

  Nee, ga verder.

   Ja, er is geen ontheffing noodzakelijk (tenzij er beschermde soorten zijn die niet onder de gedragscode vallen). 
U dient wel een melding naar de provincie toe te sturen, met het bijbehorend ecologisch onderzoek, het  
ecologisch werkprotocol en de startdatum van de werkzaamheden. 
Geef hier aan om welke gedragscode het gaat:

2. Vraagt u ontheffing aan voor in Flevoland vrijgestelde soorten?

  Nee, ga verder.

  Ja, er is voor de betreffende soorten geen ontheffing noodzakelijk.

3. Op grond van welk beschermingsregime wilt u ontheffing aanvragen?

  Vogels (artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

   Soorten genoemd in bijlage lV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn, Bijlage ll bij het Verdrag van Bern of 
bijlage l bij het verdrag van Bonn.

  Andere soorten.

4. Voor welke vogels/soorten vraagt u ontheffing aan?

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

5.	 Onderbouw	op	basis	van	inventarisatiegegevens	en/of	literatuurgegevens	of	een	soort	in	het	plangebied	voorkomt.

6.  Wanneer heeft de inventarisatie plaats gevonden? In geval van Habitatrichtlijn- en 
Vogelrichtlijnsoorten mag het veldonderzoek niet ouder zijn dan drie jaar, in overige 
gevallen geldt 5 jaar). 
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7. Locatie inventarisatie (voeg een kaart toe met het onderzochte gebied)

8.  Omgevingscheck (welke eisen stelt de soort aan zijn leefomgeving? Zijn er alternatieven in de omgeving beschikbaar en 
bereikbaar? Heeft de locatie een bepaalde specifieke waarde voor de soort (bv vliegroute, foerageergebied, etc.).

9. Voor welke verbodsbepalingen wilt u ontheffing aanvragen?

  Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen van vogels.

 Het rapen en onder zich hebben van eieren.

  Opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen of vernielen van planten.

 Opzettelijk (ver)storen.

  Vogels, delen of uit deze vogels verkregen producten te 
vervoeren of onder zich te hebben, anders dan voor verkoop.

 Het opzettelijk doden of vangen.

  Beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren.

  Dieren of planten onder zich te hebben of vervoeren 
anders dan voor verkoop.

10.  Op grond van welk belang vraagt u ontheffing aan?

Vogelrichtlijn (artikel 3.3 Wnb)

  De volksgezondheid of de openbare veiligheid.

  Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere 
wijze van verstandig gebruik, van bepaalde vogels  
in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt  
gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

  Ter bescherming van flora of fauna.

 De veiligheid van het luchtverkeer.

  Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren 
van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt.

Habitatrichtlijn (artikel 3.8 Wnb)

  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.

  Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang 
van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

  Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie 
van soorten of voor de daartoe benodigde kweek, met 
inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten.

  Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van 
bepaalde dieren of planten in kleine hoeveelheden 
selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden 
toe te staan.

Andere soorten (artikel 3.10 Wnb)

  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.

  Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie 
van soorten of voor de daartoe benodigde kweek, met 
inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten.

  In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

  Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke 
kwaliteiten van een bepaald gebied.

  Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het 
belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

  Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van 
bepaalde dieren of planten in kleine hoeveelheden 
selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden 
toe te staan.

  Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of  
bosbouw.

  Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergan-
gen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvel-
den, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer.

  Algemeen belang.
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11.  Onderbouw waarom de ontheffing past binnen het gevraagde belang. Geef hier in het kort aan wat het doel is van uw 
initiatief en waarom u van mening bent dat deze noodzakelijk is in het kader van het door u aangegeven belang. 
Een verwijzing naar een planMER is niet voldoende.

12.  Wat zijn de effecten van uw activiteit op de betreffende soorten? Zijn dit tijdelijke effecten of permanente effecten.

13.  Wat is de staat van instandhouding van de desbetreffende soort- (en)?

14.  Leiden de werkzaamheden/handeling tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de soort 
(tijdelijk of permanent)?

15.		Welke	maatregelen	neemt	u	om	de	staat	van	instandhouding	van	de	soort	te	behouden?	Beschrijf	per	soort	welke	 
maatregelen	worden	getroffen,	die	de	effecten	verzachten.	Geef	ook	aan	wanneer	deze	maatregelen	worden	uitgevoerd.
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16.		Toon	aan	dat	er	geen	andere	bevredigende	oplossing	(alternatief)	is	voor	het	door	u	geplande	initiatief,	die	minder	
schade oplevert voor de betreffende soort(en). 

  Geef hieronder in het kort aan welke alternatieven in tijd, plaats en werkwijze/inrichting u heeft afgewogen en waarom het 
voorgestelde plan volgens u de oplossing is met de minst negatieve effecten op de beschermde soorten.

 

17.	Welke	middelen,	installaties	of	methoden	gebruikt	u	voor	het	vangen	of	doden?

18. Is er een goedgekeurd faunabeheerplan op basis waarvan de ontheffing kan worden verleend?

VERKLARING POLITIE MIDDEN-NEDERLAND

Deze verklaring behoeft enkel te worden ingevuld als de aanvraag betrekking heeft op bijzondere situaties (bijvoorbeeld binnen 
de bebouwde kom) waar het gebruik van een geweer gewenst is.

Verklaring

Bestaat er vanuit de politie Midden-Nederland bezwaar tegen het verstrekken van de gevraagde ontheffing?

  Nee, voeg de verklaring toe.

  Ja, de ontheffing kan niet worden verleend.
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MODULE 3: HOUTOPSTANDEN

Gegevens houtopstand

1.	 Type	melding,	welke	melding	wilt	u	indienen?

 Kapmelding. Wordt op dezelfde plaats herplant?

  Nee, voeg een compensatieverzoek toe.

  Ja.

  Jaaropgave kap (alleen mogelijk indien u beschikt over een certificaat natuurbeheer en als u als beheerder meer 
dan 75 ha bos- en natuur in de provincie Flevoland beheert).

 Nummer certificaat 

2. Bent u de eigenaar

  Nee, voeg een machtiging van de eigenaar toe.

  Ja.

3. Om wat voor een type beplanting gaat het?

  Rijbeplanting.

 Aantal te kappen bomen 

 Plantafstand in de rij in meters 

 Boomsoort 

 Leeftijd 

  Bos.

 Oppervlakte te kappen bos in are 

 Boomsoort(en) 

 Leeftijd 

4. Wat is de reden om te kappen?

  Houtoogst/verjonging vanuit economisch oogpunt.

 Velling vanwege verkeersveiligheid.

  Vergroten van de ecologische waarde van het bos.

 Vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid.

 Omvorming i.v.m. ziekte, (storm)schade of afstervend bos.

 Velling vanwege schade aan de weg.

  Omvorming gericht op andere bosproducten dan 
alleen hout.

  Anders namelijk:
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ONDERTEKENING

De aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen verklaart:

• Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;
•  Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunning-

aanvraag, dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te worden aan de Provincie Flevoland;
• Dat de aanvrager 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.

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Let op! Voeg de relevante bijlagen toe, zie het onderstaande overzicht. 

Natura 2000 

  Voortoets / passende beoordeling.

Natura 2000 PAS 

  Berekening met AERIUS Calculator artikel 2.7, lid 2 en 3, van de Wet natuurbescherming;

  Een vermelding van het tijdstip waarop het project aangevangen of gerealiseerd wordt;

 Een onderbouwing van de hoogste stikstofdepositie in de periode 2012-2014;

  Een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning, of indien deze ontbreekt een vigerende omgevingsvergunning of een 
vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet;

 Een bouwtekening van de beoogde situatie.

Soorten

  Activiteitenplan;

 Kaartmateriaal;

 Onderzoekrapportages;

 Beleidsdocumenten ivm onderbouwing belang.

Houtopstanden

 Korte beschrijving kapwerkzaamheden;

 Kaart met vellingslocatie en bebouwde kom houtopstanden;

 Toestemming grondeigenaar (indien van toepassing);

 Kaart van de te vellen arealen en/of rijbeplantingen;

 Overige bijlagen voor zover van toepassing; 
 Voor de laatste, graag aangeven welke bijlagen dat zijn:
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