
Onderwerp: Afschrift Aanvraagformulier WNB-Gebieden
Van: noreply@odnhn.nl
Datum: 25-10-2020 13:40
Aan: t.schulpen@home.nl

Aanvraagformulier vergunning
Gebiedsbescherming

Hieronder zijn verschillende checklists beschikbaar waarin per soort project en
ingeze e instrumenten wordt aangegeven welke documenten u bij de aanvraag

moet indienen. Wij raden u aan om deze door te nemen en de documenten voor te
bereiden vóórdat u de aanvraag bij ons indient.

Checklist aanvraag agrarisch

Checklist aanvraag industrie

Checklist aanvraag woningbouw

Leges

Let op! Voor de aanvraag van een besluit in het kader van soortenbescherming ruimtelijke
ingrepen en gebieden, niet zijnde stikstof, bent u verplicht tot het betalen van leges aan de
provincie Noord-Holland.

Voor meer informatie over de tarieven klik hier

1. Soort project

Agrarisch bedrijf

2. Contactgegevens initiatiefnemer

Voer hier de gegevens in van de persoon, waarvoor u de aanvraag doet (als u dat zelf bent,
uw eigen gegevens).

Naam organisatie/bedrijf:

Herenboeren NL

Straatnaam

Cruquiusweg

Huisnummer

45

Huisnummer toevoeging

A

Postcode

2102 LS

Woonplaats

Heemstede

Postadres (indien afwijkend van vestigingsadres)

Stationsstraat 69

Postcode

5281 GB

Woonplaats

Boxtel
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KvK-nummer

59135824

Vestigingsnummer

000042456347

Naam contactpersoon

G. van de Veer

Telefoonnr. contactpersoon

06-10960531

E-mailadres contactpersoon (ontvangst afschrift)

geert@herenboeren.nl

2.1 Contactgegevens indiener van de aanvraag/adviseur:

Voer hier de gegevens in van degene die de aanvraag bij ons indient. Dit kan
een adviesbureau zijn, of een gemach gd persoon.

Naam organisatie/bedrijf

Theo Schulpen, adviseur omgevingsrecht

Postadres

Baandervrouwenlaan 76

Postcode

5282TS

Woonplaats

Boxtel

Naam contactpersoon

Theo Schulpen

Telefoonnr. contactpersoon

06-40530153

E-mailadres contactpersoon (ontvangst afschrift)

t.schulpen@home.nl

Let op: Als de indiener van de aanvraag niet tevens de vergunninghouder is, dient de
aanvrager namens de vergunninghouder bevoegd/gemach gd te zijn om een
vergunning aan de vragen. Voeg een  eigen ondertekende mach ging bij de
aanvraag.

3.1 Gegevens projectlocatie

Adres

Cruquiusweg 45A

Plaats

Heemstede

Gemeente

Heemstede

Kadastrale gegevens

HSD01 - A - 10091 HSD01 - A - 10092 (gedeeltelijk) HSD01
- A - 10048 HSD01 - A - 9902 (gedeeltelijk)

3.2 Omschrijving project
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a. Geef een korte omschrijving van de voorgenomen activiteiten

Het omvormen van een bestaande melkrundveehouderij
naar een coöperatief, natuurgedreven, gemengd agrarisch
bedrijf

b. Geef een korte omschrijving van de huidige situatie

een melkrundveehouderij

c. Is er sprake van een aanlegfase en een gebruiksfase?

Nee

d. Geef de periode aan wanneer de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden

permanent

3.3 U vraagt een vergunning voor:

Onbepaalde tijd

4.1 Is er voor de loca e waarop de aangevraagde ac viteit plaatsvindt eerder
een vergunning of toestemming verleend op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet)/Wet natuurbescherming (Wnb)?
Kies een van de drie op es :

C.

Nee

4.2 Is een van onderstaande keuzes van toepassing op de projectlocatie:
Is/was er voor de locatie waarop de aangevraagde activiteit plaatsvindt eerder:

Onherroepelijke vigerende vergunning

Duur vergunning indien van toepassing:

Onbepaalde tijd

5.1 Voor deze aanvraag wordt gebruik gemaakt van het/de volgende instrument(en):

Intern salderen

Op onze website zijn verschillende checklists beschikbaar waarin per soort project en
ingeze0e instrumenten wordt aangegeven welke documenten bij de aanvraag
moeten worden ingediend.

6. Overige effecten

6.1 Kan het project, naast stikstofeffecten, significante negatieve gevolgen hebben voor
een Natura 2000-gebied:

Nee

7. Ondertekening

De aanvrager verklaart:

Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;
Bekend met wijziging doorgeven
Inlichtingen direct verstrekken
Intrekking bij onjuist gegevens

Over de bijlagen

Met de 'bijlage'-knop kunt u de bijlagen, indien van toepassing en niet te groot, toevoegen.
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Mochten de bestanden gezamenlijk te groot (>9 MB) zijn, dient u ze te uploaden via
bijvoorbeeld WeTransfer.

Uw aanvraag wordt anders NIET naar ons verstuurd.

Let op! Voer uw eigen e-mailadres in en stuur ons de link, die u krijgt opgestuurd.

Bijlage(n)

AERIUS_bijlage_20201025130010_RqShXCBhjRYF.pdf -
Aeriusberekening

Dit is een automatisch verstuurde e-mail.

Bijlagen:

AERIUS_bijlage_20201025130010_RqShXCBhjRYF.pdf 1,4 MB
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