
Postbu5 133, 7400 AC Deventer 

Gemeente Landerd 

College van B&W 

Postbus 35 

5410 M Zeeland 

Datum 10 juli 2009 

Ons kenmerk L005-4621463BVB-wga-V01-NL 

Onderwerp Aanvraag aanlegvergunning dijkverbetering Keent-Grave 

Geachte heer/mevrouw, 

Tauw bv 

Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

T (0570) 69 99 11 

F (0570) 69 96 66 

E info.deventer@tauw.nl 

www.tauw.nl 

Contactpersoon 

ir. B. (Bob) van Bree 

Doorkiesnummer 

(0570) 69 93 59 

E-mail 

bob.vanbree@tauw.nl 

Hierbij vraag ik, namens het waterschap Aa en Maas, een aanlegvergunning aan ten behoeve 

van de dijkverbetering Keent-Grave. Het project omvat de volgende werkzaamheden die 

aanlegvergunningplichtig zijn: 

• Het aanleggen van klei inkassingen 

• Het ophogen van de bestaande piping berm 

Voor de exacte locatie en omvang van de werkzaamheden verwijs ik naar het opgestelde 

dijkverbeteringsplan, dat als bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd. De werkzaamheden die 

binnen de gemeente Landerd plaatsvinden, betreffen de volgende trajectdelen van de Maasdijk 

tussen Grave en Overlangel (dijkring 36): 

• Dijktraject dp 317 - 317.50: ophogen bestaande berm binnendijks 

• Dijktraject dp 318 - 335: ingraven klei buitendijks 

Indien u vragen heeft of behoefte aan een mondelinge toelichting dan kunt u te allen tijde 

met mij contact opnemen of met de heer P. (Peter) Rutten van het waterschap Aa en Maas 

(073) 615 68 06. 

Hoogachtend, 

ir. B. van Bree, adviseur 

Bljlage(n) Ais genoemd 

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht en Is 

onderdeel van de Tauw groep, met vestigingen in Selgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Nederland en 

Spanje. 

KvK 38014985 

Lid ONRI 



Postbus 133, 7400 AC Deventer 

Gemeente Oss 

College van B&W 

Postbus 5 

5340 BA Oss 

Datum 10 juli 2009 

Ons kenmerk L003-4621463BVB-wga-V01-NL 

Onderwerp Aanvraag aanlegvergunning dijkverbetering Keent-Grave 

Geachte heer/mevrouw, 

Tauw bv 

Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

T (0570) 69 99 11 

F (0570) 69 96 66 

E info.deventer@tauw.nl 

www.tauw.nl 

Contactpersoon 

ir. B. (Bob) van Bree 

Doorkiesnummer 

(0570) 69 93 59 

E-mail 

bob.vanbree@tauw.nl 

Hierbij vraag ik, namens het waterschap Aa en Maas, een aanlegvergunning aan ten behoeve 

van de dijkverbetering Keent-Grave. Het project omvat de volgende werkzaamheden die 

aanlegvergunningplichtig zijn: 

• Het aanleggen van klei inkassingen 

• Het dempen van een buitendijkse watergang 

• Het ophogen van een piping berm 

Voor de exacte locatie en omvang van de werkzaamheden verwijs ik naar het opgestelde 

dijkverbeteringsplan, dat als bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd. De werkzaamheden die 

binnen de gemeente Oss plaatsvinden, betreffen de volgende trajectdelen: 

• Maasdijk Grave - Overlangel (dijkring 36): de werkzaamheden tussen dijkpaal 317 en 335 

• Aile werkzaamheden rondom de dijkring Keent (dijkring 36a) 

Indien u vragen heeft of behoefte aan een mondelinge toelichting dan kunt u te allen tijde 

met mij contact opnemen of met de heer P. (Peter) Rutten van het waterschap Aa en Maas 

(073) 615 68 06. 

Hoogachtend, 

ir. B. van Bree, adviseur 

Bijlage(n) Ais genoemd 

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht en is 

onderdeel van de Tauw groep, met vestigingen in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Nederland en 

Spanje. 

KvK 38014985 

Lid ONRI 



Postbus 133, 7400 AC Deventer 

Gemeente Grave 

College van B&W 

Postbus 7 

5360 AA Grave 

Datum 10 juli 2009 

Ons kenmerk L004-4621463BVB-wga-V01-NL 

Onderwerp Aanvraag aanlegvergunning dijkverbetering Keent-Grave 

Geachte heer/mevrouw, 

Tauw bv 

Handelskade 11 

Postbus 133 

7400 AC Deventer 

T (0570) 69 99 11 

F (0570) 69 96 66 

E info.deventer@tauw.nl 

www.tauw.nl 

Contactpersoon 

ir. B. (Bob) van Bree 

Doorkiesnummer 

(0570) 69 93 59 

E-mail 

bob.vanbree@tauw.nl 

Hierbij vraag ik, namens het waterschap Aa en Maas, een aanlegvergunning aan ten behoeve 

van de dijkverbetering Keent-Grave. Het project omvat de volgende werkzaamheden die 

aanlegvergunningplichtig zijn: 

• Het aanleggen van klei inkassingen 

• Het kortdurend opslaan van grond op tijdelijke werkstroken 

V~~r de exacte locatie en omvang van de werkzaamheden verwijs ik naar het opgestelde 

dijkverbeteringsplan, dat als bijlage bij deze aanvraag is bijgevoegd. De werkzaamheden die 

binnen de gemeente Grave plaatsvinden, betreffen de volgende trajectdelen van de Maasdijk 

tussen Grave en Overlangel (dijkring 36): 

• Dijktraject dp 286.50 - 289.50: ophogen en verlengen bestaande berm binnendijks 

• Dijktraject dp 290.50 - 295.50: ophogen en verlengen bestaande berm binnendijks, 

ingraven klei buitendijks 

• Dijktraject dp 302.50 - 305.50: ophogen en verlengen bestaande berm binnendijks 

• Dijktraject dp 308.50 - 314.50: ophogen bestaande berm binnendijks 

• Dijktraject dp 315.50 - 317.00: ophogen bestaande berm binnendijks 

Indien u vragen heeft of behoefte aan een mondelinge toelichting dan kunt u te allen tijde 

met mij contact opnemen of met de heer P. (Peter) Rutten van het waterschap Aa en Maas 

(073) 615 68 06. 

Hoogachtend, 

ir. B. van Bree, adviseur 

Bijlage(n) Als genoemd 

Tauw bv is gevestigd in Amsterdam, Assen, Deventer, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht en is 

onderdeel van de Tauw graep, met vestigingen in Belgie, Duitsland, Frankrijk, Italie, Nederland en 

Spanje. 

KvK 38014985 

Lid ONRI 



Gerneente Grave I Bornen kappen. Aanvraagformulier - uploadbaar Page 1 of 1 

Bornen kappen. Aanvraagformulier - uploadbaar 

Ais u een houtopstand, meestal een of meerdere bo(o)m(en), wilt kappen, moet u een kapvergunning hebben. Met 
dit formulier kunt u een kapvergunning aanvragen. 

Vragen met een sterretje (*) moet u verplicht invullen. Ziet u een rood/wit vraagtekentje? Klik erop voor een toelichting 
op de vraag. 

Let op: Voor homen met een !o'tamomtrek kleiner dan 60 centimeter (= plm 19 centimeter doonmede) hoeft geen 
kapvergllnning te worden aangevra(lgd. 

GEGEVENS VAN DE AANVRAGER 

V oorletters 

Voomaam 

Achtemaam 

Straatnaam 

Huisnummer 

Huisnummer toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Telefoonnummer (mobiel) 

C.F.J.M. 

Kees 

Veraa Waters chap Aa en Maas 

Pettelaarpark 

70 

Geen antwoord ingevuld. 

5216PP 

's-Hertogenbosch 

073 - 6156666 

06 - 27061891 

E-mailadreskveraa@aaenmaas.nl 

GEGEVENS OVER DE TE KAPPEN HOUTOPSTAND 

Geen antwoord ingevuld. 

Bent u eigenaar of deeleigenaar van de te kappen houtopstand? Van deeleigenaarschap is sprake als de te kappen boom 
precies op de erfgrens staat. 

Ais u huurder bent van het perceel waarop de te kappen houtopstand zich bevindt, heeft u schriftelijke 
toestemming nodig van de eigenaar. 

Ik ben .... 

Wat is het adres (straat/huisnummer/plaats) 
van het perceel waarop de te kappen 
houtopstand zich bevindt? 

(Eventueel) Wat is de kadastrale aanduiding 
van het perceel waarop de te kappen 
houtopstand zich bevindt? 

Wat voor soort bo(o)m(en) wilt u kappen? 

Hoeveel bomen wilt u kappen? 

Eigenaar 

Mars en Wijthdijk tussen dp302 en dp304 

GVEOO H 1638 

Wilg berk hazelaar en populier 

25 

Waarom wilt u de boom of born en kappen? Om de sterkte en veiligheid van de waterkering tussen Grave en 
Overlangel te waarborgen moet de bestaande pipingberm van de dijk 
opgehoogd en verlengd worden. De te kappen bomen staan binnen het 
profiel van de nieuwe berm en dat is onwenselijk. 

OVERlGE GEGEVENS 

Heeft u schriftelijke toe stemming van de Ja 
eigenaar? 

Bent u van plan om op het perceel een of Nee 
meerdere nieuwe, gelijkwaardige bomen aan 
te planten? 

Ruimte voor opmerkingen Bij het inrichtingsplan EVZ Hertogswetering wordt natuur gecreeerd om 
deze kap te compenseren. 

http://www.grave.nl/sirneform.php 11-8-2009 
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Ministerie van LNV 
Dienst Regelingen 
Team Vergunningen, ontheffingen en uitvoering 
Postbus '19"530 
2500 eM Den Haag 

Datum 

Ons I<enmerk 

Uwkenmerk 

Doorkiesnr 

Ondetwerp 

Geachte heer/mevrouw, 

. I jJ I 'r'~ tJ, " I -:;:. . 

Peltelaarpar 70 
5216 PP 's-Hertogenbosch 
Post bus. 5049 
5201 GA 's-Hertogenbosch 

T 0736156666 
F 073 6156600 
E info@aaenmaas.nl 
W www.aaenmaas.nl 

25 augustus 2009 

2009/11959 

073615 6806/P. Rutten 

Ontlleffingsaanvraag flor9- en faunawet 
dijl<verbetering I<eent - Grave 

Hierbij vragen wij ontheffing aan op de flora- en faunawet ten behoeve van de dijl<verbetering 
Keent - Grave. Een en ander zoals oll1schreven in het aanvraagformulier en het onderzoelc 
Natuurwaarden Oude Maasdijl< Keent, Tauw rapportnummer 4621463,20 augustus 2009, 

Wij vertrouwen erop LI middel deze brief voldoende te 11ebben ge'informeerd . 

. "-~"" I ! 

U 
f-lo ga'Cht~n ,~ J .. ' 

I He\~agelljkS bestuul', /,...-/ 

nam,s deze, ./ 

ing: F.J. ~ Ills, 

p:OJectm\"rr 

, , 

Bijlage(n): 3 bijlagen 



" 

L. 

i lk:I1 ':t 
f;C9E:li I/ gel') 

Waarom dit forrnulier? 

Met dit formlJliel vra3gt U omheffing a3n vaG( 2civiieilen diE 

g=volgen hebben VOQ! b"5!:hermd" dier- en plantenmorten. 

fila rnelijl: voor: 

. ruirntetijke lngr~pel1 

. beheer en sd."debe~[rijding, vuor het geor:Jik \/,' .. I!,~rho:i~n 

vanglnici:ielf.!-n. \/Gor 0::: o:~vang van \\oilde: 6ieH:fl of Vaal' de 
ringplichl van gdokte dicfEl. 

I £ ;:j~ici ~ ... o:.~ __ 

la Wie Vfaagt dt~ onthcf1iJlg aan? 

-;_L) 

o;coerzoek en on:iErwijs, repopulalie;;1' hHi1It'0ciuctw 

bblogi;;(hc bc,ttijders va .. ;6ekteo, plagen "" onkruiden 

Meer informane 

Lees v6a, hel irwuHen I/ilf: de wager. eel 5t de toelichting bij ail 

Ta, n1Lltie{:. ,\ .. ~eer iniormdtie \"indt U op v/\\j\t)lnl1nirw.f1t11aket. 

\'" ,:--~ S·~ 1: ~;'_ '._ \ 

TdEio-:lI)oummel(s} '..:,·13 .. 

( oil 0'1 1,:.> 

:l 



L 

~b Mel \·vie kunnen wij contad 
opilemen met vrllqen over dH 

for mulier! 

l., I ~::'. l"d C~, t,- In ::-:·1' 
rt «:(t~;::l~.,d!!I;It!' \1C'b:l.lI!:i .... .:1)

dt'l ll om r-;;:lr ,r\' :'~'·.·hi· t~ i'!'. 

1:1 wdk~ g~meel'\!eln} en 
provinrie(.) gaiit ~I de wE:rk;'<larn

heden of aclivit81len ul1vI:ien:~;)1 

fi.L:. let ~A'erl:t;aaJnhE~~n fJ 

vcti\dreiten irlc h~ei r'l~d~ibn('i 

g3~t ' .. mvc"sF=·ii. vdt 1J 11. "h~0~ 
;~~dt'::113nd' . 

VQor \.velke- ?erfode IJjaagt U d2 

onthefHng -ail!'> { 

,,1; il1:::"lulu H.:t 

, ,'1_ 'c, 'Itl. r, ..... 1I'V •• 

Li.. " t I~.·r· _ .I;.H l ,.!". 
[Ie. UI 'Ill I I _, • .1 ... II J' , 
:",l! t .~S{ II' t.:~ li~ .nt:i'lLJ r .. ' d I~' II II I 

:11 ,. -r. ~;!rt1("':I'}~'H ~i"11 V t"hr I 

r-, 
tv' 
'-' 

l'l".L\ ) 1 \·_-.:t'~ t~;- 1\ •• 1·L .... ,~, ,., ••.. '. ,..... .-... :C t t' 'll '" ( C " 
•.• ..../ < \-- --- I_\.. 4_. c_~ 'l.~ " -i '_ :,:.t~\..~ .. . \~j 

C-:;\'LrZc(V:"'-@:~ -\-tl"l\..>,J nt. 
) 

"111 

S!!h lJr ~'h:" "'~tlru ~'iijtiln;.l, (Iel "lIih \',-'0 ·.':..1I rb~,d·...'n \I.:f llimir.tdelt· rf, 

~!l~"'t)l V"I\ \':ilde rl l :rel. ~ I rllll"r.II,I, ~'i' I ~1~f:11,v· tilfr ,'ll ~ 

0 .. '.'·'-"':'~I: un u;,(I"I ... "j , 11.:;)OPUI..\I .. ":' hn,ln!ro' (II II 

G 1'4 IJ:i. ",· '4 l.iolt~~II"dH be ~(il~ .. r 'I. IS 711t}:teuf l,ttl~h:tI 

:,- h {Ju1 ~IlJC.t.tt 

VI ili~h -i.I ~. n j " \ llll.l ,lv"l b .:c , (k lo I ~ I .-) 

!"I;:~9(2C,,\dh~id l'1i .'" 1111 Jrt' I!db~ht'id Ii :JJI.!.I.11 

'._" 

Cn !t:'~1 "{ q- i1 

., ; IW.1ll1g~nd~ led ' I Vult groo IJf f! lIh.J;;I b!':h llg two! illlJ"!]r!p va.1 reneW 11 \'ll', • ... 'ml~· ,',f 
et:~ II"'n l i!{i ,,, aiJl d t!n ,'oor hu Illiheu w elcnhjl OUl'r. ri;lL' c i-r& rcll (l,d:;n<] c) 

!. ... ~· ;- ,;d.CI bc1.=e. ,,', n"c/crh:JtJrl h' I ~ I:,"d (' /I h~.!lOlI\·: 1 h. 1 ~1'" I., 
r·!:";',,ndl'J ~~hn I~ (b"/ilr,g II .... 
Rlltlll!e1ljl;" il\ l l'hl ir l~l r f CUlI\·lif,f." IiJ .tl (bd~' 9 11 

2 



1 Vtl:'l( I'Iclkr slIorkll !'n \'!~I~{' wI'bmbbcpaUIl\jm. VJa;o(lIll (.nlhcffi! Q ilijn? 

L 

ViJll"n de?.!.' WO! I"" oll.:ll:r het be~d'<l' mln<l~r"Qlnll:' uil label:! 01 3? 01 9,;ill hct om VCllIl!b' 

'./r I (It: tdl, r: l j 

N 
r< 
0:;) ~ 
-' .. : q": 

°0 

G~ -c:o 
~l ~~ 
.~- ~.J 

~~: ~s 
D 
v, 

", 
, . 
< 
./ 

-..:~ 

) , 

> 

,', 

~. : . 

~!\ 
o~ 

.1' 
,I 
I 

, J 
';' 

." 

I 
-: t. 
'.' 
" , 
" 

:./ 
\ , 

1 
~ .. .. ' 

' 0 I 
, 3 
1 

~ , 
.' I 

' .. 

.. 
,,.-.. -;I 

( 
{' 

'" 

, ' 

'I 

3 



1: Wadrom vr<la~1 1 U ol1lhE:rflllG ail"? 

tin ,'f, ~r .:.t H ';' , I''''''!\~JII 
[It! .... ,:;,"JU'f!.!h \,u\d IJ.II a 111 ... 1 . , 

ltd:. \J~IIIr':' 1lt.:.1 I ~"I;.ldlt, :l 
I,r"ri',"m .,," .lltr- '1'1 pl~~,t ·r .. 

(. It(ln' 1'·1).,·1 ..... ·~rd'"2't-:.' ': ~ 1 '::!.: 

~~ d;i\U ~ I 

~, ,/,\t\r '.'4., ,.. "f~,.hn h.h'·p1Ih,.w, . 1111 

d.., Fit n· , 11 (i1''' l~''-'r.:I \ ...... glll 
onth('ff't lS! <l0'l' ) 

L 

l 'IJr,' tn{'l I'd lte ('r,"I'11:. 

n.ljn~tl ohcl 

1l'.',che,m1nC] van fI(l1OI ell f,lUrl il (b~IMg b) 
Il.:lllphcirl v .. n h"lllJch 1Vl"rI;e~r (belan!l c) 
Vdl:~c~, ndlwtd C'[ "pllnhar" vcUlghcid (lldill l!! II) 
VOO,klllnl!1'I v·,,, cm51l9 ~' ;1 h;.(/c "il$ von II'" V<lh t.:1!:Id,drJUI. ;lnll.-, ,, d~n gawasscn. vee, hus~ell_ 
b ririlfslnilugc vissvrij til \'.'atcrl!n (lretall{l fJ 
'l'1\;"',)riJ~" m·",I:!~1 \'",roorzn;:,!a '!ON di",.· I V::"II ' t.:NI t."cchrmnrl" Inhccm~t' d,er~oClrt 

(hd<lI1!J91 
Q~"'I(IC , n~mdij!~ 

/rllJOILbclhi linriCII hc·:;chcrmrit' Inhccfl\~~ ,) I :lllt~'1 of pfoducWIl van pllllllen 
AI lit .. ! fI Jlh l~kcl1 

Mtll:!1.l H 
111 111 • ...1 J.l 

IIcai1r:'1~lcl' 

<II nljdel1 

ull'iOl(~';C:1I 

I,'!!rnlf!llm 

';esrh~diU~1\ 

""IW(.l'ld~" 
OJ> l:el1 ,lnci>:lI1' mnnhu V<l1t III" 9,:.e'p!;.lll~ \"',\~1jde , cn 

v!'roo or heW. vrl Vo, I 

Vcri'Dd ~ hllp<llin{l!!'1I bcs~h(>I'mdc inirl'ernse dlCICtl !'I t:!ilmm Villi d eren 01 productcn du3TVan 
/vlilwl!1 "mlt- n 

!\l lI):l! ( 1f! 

,\rtll;~l :11 

AlIH:d n 
AJtikclll, 

At ,Ike] V; 

,~~~. \'JOI.df..!U 

'langen 

lwmachllgcn 
nlct liN lJl'!! tIl' I!!.'ro V.,,, <I~ !lovlllISliliJlld du(:leJIOVSPUrclll 

Opzt'llof'lJjli vewnlruslcH 
b~!id lad'!](,11 I vemi.!I!'n luill, .. Ir!1l I W!!(J 'H! 1l ,ell I vcrs{Orcn Vil" 

I1!l!i1cn l hot 111 il l1(1erc 111.11" rpli!l1lil'll15-, nl$!- of v('rhHjfplaa(;cell 
(dom/lUle .. 1'101 /Iiel W1'II racfl(l5sing f~) 

loel:elll "weil l ull Il?S len Millon I hesch;)r1lqlln I verl\lelen Vdll 

elercn 
Ida,>rI'QI~'l1 lwll " fd 1/1'111 IO~PO$~//)!J ,~) 

v;::rI.oci 0i' be: fl. v"rVOCI 

uU'!;\(tl''' in ell! v, ij l'Ialt lI)r 

v..rlm,hn Vlln91lIidd"I~11 

4 



r-
I 

J!: 

., 
E 
'0, 
g 
o. 

,E 

~ 
U 
'" <J 
w 

E 
0 
0 
VI 

CJ .., 
<J 

~§ 
C' 
0.-

Ln 

v()\,t welke 

Onder 

\:'~ 1\ d;: 

;S 

~ 
is 
:0 
~ 

0; 
s 
~ 
5 
~ 
c: 
'" , 
" (; 
~ 

0> 

. ~ 
OJ 
-e 
0. 
~ 
~ 

'Vi 
oj 

'" 

F.i 
(0 
c: 

~ 
iii 
,-~ 

c: 

e: 
~ 
i5 

-;: 
(J 
'0 

OJ 
Z 

~ 
'" "" ~ 
~ 

e-
." 
0> 
.!] 
::::. 
rfj 

LO 
~ 
Q 

\'!(~Ik 

i~Ld 

,:;'. 

G 
Q 
<J 

!':: 

~ 
0. 

:;:.' 
<: 

~J 
=~ 
~ 

{, 
(\ 

~ 
~J.... 
f'-l 
{:. . 
v. 

2 

<i 
,:.~ 

-"-' 

!>tl{\rtcn vrdClgt U onLhefiing . .:.tan? 

h,,, dwr rqlntJHe~drn~ V~~ Ilpn deze SODI 

'J t- ", ? co -;'1 :-~ .. 
,- ,. ,. 

~ .r;. ~ .~ .0: _., 

t~:~ 
(:, " ;-; : .1 :1 

" :.J fJ 2! 

C -. .. 

!? .c, r. '" rc 

a 0 0 !:l 0 -
---L' t,.: U I .. ) \,.J -~ 

t;:: c:. (.0 <!) !:.) '" --. 
" -:- .:r 

i2n! 

!;\1 
·5j 

I:, 
~ ~-, ~ c, ',' .?' 

(.1 S~ C' ~! " co' , 
,- C' C c .. c ,~. :=-

ro .~ ~ .'2 -~~ fC. .~; !.."'! " !.~ ~- ~ -~ '. .~-

;..: . 

. ~ 

~ 
.", 

~! 
., 
'.' 

'= 
'. 
~ 

'J ':;1 ~I !l; g ~. 
.:1 \1' ~! ~. 1.:1 

~ " GO ~: c· s.: CI .. c c: C -
c ~ ~ !:1 . ,~. !. 

, 
-, -. ,~ 

£:1 C} Ci ,::, C' ~. ,~.) L' el c: ':J .-:-.3 ,. : 

U ,_! OJ <...' 1..) '. .1 t ) <..; '-' '.' ~I 

L(~ :~-I £~-. ::..; !rl "" ~) "-' '" .- !,:-, L!.:! ~1 

~.:- <:,;- .< . .:' <:. .j' 

5 



• •• •• t,' 

JJ V~'c-:uotn \,L .• Jr~t lJ ()nllj!!fhIJ~l al! n' 

Dr..- \4 'er ! 1I1_1,:}: t l. ctl' ~ !,-~rh!~tl 

/I • "CoL.'11j vmd I Ir. 21' 111' :\ 7~ .. 
~,d b ( ,T. dAll·!l !ott il. t~ f ~.rh .::III • • 

1" V,of" Wl'\!'t" \I,·ri'ml'b~i')ilItIlQP.1l u \~ 

J •. nor .1,1 •• 111, •. \'.'( t \'i~. ,,\ II 

UIlIIo(,(III I'I Mil] 

L 

. , 
lk vrilag ollf.heffing Mtl~ VOO( onderzoek en ornieJVJijs. r~PQPulatie en hcnntrodudie, cn oo~ de 

cJaar~oe bencdigde k.we~k, met inbellrip van de kUl)stmatige \'~rrneerderjng van plante!1, 

V"rhlubbcp:lllrlgU" hr,$cht'rrutll' lllhrt'IIlS!' !.I"!lten "f !)!OdUrll'h V"11111~nll:ll 
,\rtl\;( I!: "lui k~, 

'!'r~ml"'(:11 

.11;·;i)(I"li 

uiI'!cken 
\""rni~I"'(l 

""~thoJ,11 '.I<!1I 

onlwor lelt'h 

AI LI\'l.Il \3 

Artll;d ].1 

Of' ('(' .. and!!r" n~9I>i;'( WIn rJ tJt('l:oit,I;;;Jls '.' .. lwiI:J"'LQ) 

V<'fl'od vp v!!l.iC. lI<:rl/( ... ·( 

Ve rL.odshepaUngcn 1'''5ChcTrnde inhcclIlS(' dlerL''' or clerCIl van eli rell of productl!fl diHlI v.m 

1\1 III.d !J duel"" 

I\rli!:!!! 10 

i'.rlU.d 1.1 

I\nll:d )~ 

/lolll,cll'l 

"Hti~:('1 i~ 

DW'I igc', tl lIIdljl; 

Vt'I\'JOfla"(I 

Vilf'o-,n 

tlCI ~('h\l!len 

IIlN It. I Ot.(, up "~Il van tit' nnvc.ml;;;!I\ Ir.: loeblol :'IJOTI'I1 

(l;mJHH!' \'CIO Ilirus\t:n 

(.[:;,ha<ll(lptl I v:!fllie!£tn I uilhnlelt '1.'I·:~n{:rnml \'~r~t(m;," vlIn 
ne >tc II , holen I afld~ , a \'UUI I.!,IilllI\1\9~-. 11I!>1- (ll II!!I hlii[pl'iilLS.f'1I 
(clrmllm/v/t wIII /I Tet Villi Ipeluu.liny is) 

.:c,el.\!lll r"p~ 111 ult "estcII nemclI/llI:;chndtg(.'1I1 \'c/IIldcl1 V<I(I 

ci,"r·,n 

(dm,r/>(I/l!1I \WI/ ,,;el WIll ror/lrH$f,,!} 1$) 

1/,., [l"d 01' bn 21t. v~'v"cr 

11117.1!1t~1l ill de \'1 ij~ ""luuI 

vt.!l{;oden v.lI'I(lmlddd~11 

6 



I 
l~ V" CH Wt'1 ~;1! Ml'.'l (t'lll1. n ~ ~11 (l'lIllitt'IIiI ' CI , 1j.',11 . 

OmJ~r \,," II: ue~_I," ,.I" m!'.: Imc ·/,.lI,,1t rhtl" S:J.Urlm l; 

'lu lit· 1 ... 1'..:11 

:~. 
.~;-

-5 <. c. " <0 :J a.. ... ~, .. ? OJ . , '" g .. ", "" ;: :, '" --' '" t ! u E' "-0 e. '-, ' 0 .0 i: ~ 
'0 ., CI 1:: ~ :E 'i; 

OJ 
::. c. t t:' ,. .: t:: 

OJ C7: - .... 
..!-<! .r.~ r: - !". -~ ~ !.:! .2 !! .~ _o-! !.! ~ !; ~ ~ ::: f: ! • ~ 

' ," 
" 

~ '~': (7) 

, 
<, 
.. 
~; 
.'": 
;: . 
<:' 

" • 
~~: ;) 

" ; c: 
.~ ~ 

,;~ 
~ 

~, 

~ .. ~, 

<.- " to .. < i " " i. " ~ g r t '';' 
t. ~ <. ;0 .. ., 

~ g ~ .::: ;" :. c c: t r: <: c t, e 
" .... .... .~ ... 
I,a, ,., 
~~ E £"; !~ - t: J:'. !:.. !"~ r- -. J: ~. !J - !l ;:.1 !; !! !! 

.~ !:: 
~ 

"E 
~ 
'-
<i 

(:) (J 
'a 
<, 

<00 
u' 

... 
~~ 

,~ 

c ... 
~i 

~.; CI .-.. 0 CI c. (.1 C; D ~ 0 C) C (.~ 0 t:I ~ Q Cl C 

~~ ~.L C. - ... - '. '" ... ... .... .... .. '. .. ... ... ... 
C 

? n. '" U ~l U ~j V U 0.1 ... \.,J V .... ... 1 '..J '.1 L' U U '.1 

" i:~ § .... .... - ... 
,-, 

(0) 
c:: J> c:l :n !"." ", <-. So 0 \ "-, t:: :tI ;, a.'I t!) to> ::> <>, <0 

Vo 
t . -, -- , - ... 

. ~~ t:, • 1.'.) 'A .,. < .- . ~ ..... ,.,: . .-' < .~ <t:. < 0- ,- " .-
'\,; ;--

"" " Ii: j'~J ~ W ~.:, 

'1 



14 Voor wdk bela,v] vrad9! IJ 

onlheffin\l aan! 
De lNet sprt:'eU 1Jan b~;iiilger\ Hel 

b~i~!liJ t/7!tdr u tii cJ Hkc! .!l ltd j V3t1 

h:.:. li~51"lt V'iJS(clting bi:~cherrnde 

dlf"- eo pl;Jntersci~H"t~n. Knns ~an. 

15 VOD( o,velke vcrbodsbepaling llit 

d~ Hi)r~ ~" laUf19\\l'2t vraagt u 

ontheffing aan? 

16 Waar wll! II de soort of het 

crgani'Sme u!tzeUent 

U kun\ meuderre op,i", 

i!ankruiser' , 

'1.7 Vnni w .... lkl' -;nun \''''~t,l II 

'mllll'filn!) "~1l1 

r.t."'r: dt: V H 1~1I: I." t;' t:L· 

!:ch'I'p !'jt t •• ";-. U·lta~~,t • 

• t::.nl tIl tJlI\.\:lH lIh~I' 

13 Vraagt u deze antheffing Dan voor 

een inheems of ecn uiiheems 

organisme? 

19 Hangt deze aanvf2ag .".n211 met 

een andere nnthcffiH'l~a<Jnvraag? 

20 Vonr welke ~Qan of organisme 

il; vra"9 oHtheffill9 ail" '1oor d" be5chenning van flmil err fauna 

/I; wa"u c>1lThdtlll'j ,! -II v,:,or h, 11I1tz{,1 f !i\ 'III. (liNen t1I !:II,rCII "'ilI' dll!fC'(l ill elL vtlJt nnttllJ" , 

III b.ssell 

11) t-.:!t ollen vd., 

111 o;lcnbilll. {jrnell 

In .. ,alllllllljl' ()'~hi,·d 

h ,h\.!t'! I1I~ olq,lrusm<! 

1,llj,<!l'mii otoi'nl~", 

heeit·u een andere aallvraag Soart of org~nisrnf' 

IngEciiend? 
Ge2f de vCrHedfgc- ~.jL'~:en~ Ai!n' .. r~a~IIlUU'n'E't 

,chapm;!"ke r.i3am: qQSho,cnl, ~ClNI ,"'(lor ZOv(!r b~'k!!nd) 

2.1 Gailt h.ei bij de and~e aanvraaG 

on} ee:n inheems of eel) uithEerrd 

orQan151l1e7 

L 

IOht:l!m .. ~"\I() .\i511\·· 

IIl1hc~,", 11.]'\1, '"' 
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Viil<lqt t' onlhefling ,,~n vonr vogel", voor ~oort('n lilt bijlagc IV van de Habitil!richtliJn of lIoor ,oorten uit biJlage 'J 

'Ihsluit vrijsteHinCJ beschenTld~, dier- en plantensoorten'? Geef <Ian wailr dp. e~(ra eisen ~taan in uw 2ctiviteitenp!un, 

'Jul all~~n In al, '-' oH>,effirl9 3iH1Vre Jgt liOO ' e~n roimtciijkc: ingo-e,~p, Va,)r SO ~;)t~h, 7ie tabc! 'l in dc: tocllchtirw, 

Verplicht orrderdeel blj ruimtelijke ingrepen 

....... ~:.-.' 

~'-> 

~ ' .. I 
. ) '1. 

Vraagt u onthefting iHln voor een dwillgcnde !'edell vall groot ope nb"ar bdang7 Geef <lall Wilnr de extra E'i;; staat in uw iKliviteitenplan, 

\/lJi i:llt·::.en In 3is u on~hefHng aarwraayl \1oor een rUitr.tehik~ H!grcep. 

Vcrplicht onderdeel bij fUimtelijke ingrepen 

Welke bij!2gen stuurt U !TIe;:! 

Kt l!l~ aan \'li": !kt! bi.i!41gcn t. 
HE:te~ttH.ir~_ Zi·;; d ·:; :o,= l ~ t.;~:lmg_ 

: ", 

Verplichte bij\age 

:~ /1r.tMteitcnpiall in (weevoud 

Verplicht hij RUimteliJke ingrepen en Beheer en 5chadebestrUciing 
I\. Topogrilfischc kil.!ri i rll\·~cc\.':.IlId van hetgebied wa;ar u de \Ne(kza<lInhedeJll\'~lt llltvoclen 

L; 'l.'\->.. i-C. :) f') ~q!,-. c,C) c.,C-:",-OV V \" ,~ .... '" 'c-\ :': ,2 \::'1.',," \ ',-' 
" ,,\ ... "I') . -- .. ~. • 

Verplkht, voor ZOV~t Itan lO~pil,,;~ing 

Twee km:rieiin \lall i'erdere lIergllnning~'n dip It hppfiLJ"krP0i'f' \jOIn on" nf PI'n ;mnPl' 

overheldsorgaan voor dezelfd" werkz~amheden of activiteiteh 

Kople van het legitirnatlebevAJs van de aanvragel 

fen uittreksel van de Kamer van Koophandel of een kopie van de statuten als de Clan'n'ager 
eeD rcchtspel soon is 

Ma{hting~fom)Ulier <lIs u iemand wilt <nachtigen om de onlhefring voor u aan te vragcn 

Hoe betaait II d~ kostefl vnor de7'" \( tk krijg een fl1ctUlJr Vi.m Dienst Regelil'lgcn 

a<lnVfililg? lk ga akkoord met ccn eenmalige afs{hriJ\.~J'lg van mljn (post)bankrekening voor de kosten van 

KllJi~ ecr C!pth' "an, de onthefiing voor~ 

, rtrtmtelijke ingrep!"n bclrtng b, c en d~ ( 100 voo, een onthecffin9 langeI' d;tt) Cefl jaar~ of {~un 

voor een onthefiing vall maximaal een jaar 

· rllillltelijke ingrepel1 beiange, 11, i en j: t 300 

· behecr en 5chadebestrljciing, het gebr:uik van vcr-boden vangmldde\en, de opvang van 
wilde dieren: f. 100 1'001' cen ontheHing langeI' d;m eell i<JBr. or <: 60 vc>.or cell ontheftiilg 

VCin maximaa! een ja<lr 

· ondcrzoek en onderwijs. repopublie en herintroductie~ € 100 1'001 cen onthcfiing Im,ger 

d;m een jaac of [ 60 voor een ontileffing van Olal\lmaal cen jaar 

, biologisch," b",slrijdf:15 van liekten, plagen en onkruiden: C 100 1100' "el'! ontheffinv I~nger 

dan een jJar, of € 60 VOOf' een onlheffing van maximaal eEn jilal' 
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