
From: 'PostbusODNHN' [Postbus@odnhn.nl]

To: "Scan Prod (Ephcsoft)" [scanprod@odnhn.nl];

Sent: Thu May 20 08:32:17 CEST 2021

Subject: FW: Aanvraagformulier soortenbescherming

Van: website@odnhn.nl <website@odnhn.nl>
Verzonden: woensdag 19 mei 2021 15:41
Aan: PostbusODNHN <Postbus@odnhn.nl>
Onderwerp: Aanvraagformulier soortenbescherming

Aanvraagformulier Soortenbescherming

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

Voor meer informatie over leqskosten vindt u op deze webpagina van do provincie Noord- 
Holland.

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

Circuitpark Zandvoort Exploitatie B.V.

Telefoonnummer

0235740740

Straatnaam

Burgemeester van Alphestraat

Huisnummer

108

Huisnummer toevoeging

Postcode

2040 AL

Woonplaats

Zandvoort

Naam contactpersoon



E-mailadres (Hierop ontvangt u het afschrift)

info@circuitzandvoort.nl

Contactgegevens indiener van de aanvraag

Als u niet de initiatiefnemer bent, voer dan hier de gegevens in van degene die de aanvraag 
bij ons indient. Dit kan een adviesbureau zijn of een ander gemachtigd persoon.

Naam adviesbureau/organisatie/bedrijf

Econsultancy

Telefoonnummer

010 7640828

Straatnaam

MaxEuwelaan

Huisnummer

21

Postcode

3062 MA

Woonplaats

Rotterdam

Naam contactpersoon

E-mailadres (Hierop ontvangt u het afschrift)

Gegevens projectlocatie
Adres

Circuitpark Zandvoort, Burgemeester van Alpenstraat 108

Plaats

Zandvoort

Gemeente

Zandvoort

Eigenaar

Circuitpark Zandvoort Exploitatie BV

Omschrijving projectlocatie indien geen adres

Binnenterrein circuit

Kruis aan om welke activiteit(en) het gaat

Ruimtelijke ingreep



Korte omschrijving activiteit

Wijziging locatie inrichting als reservaatgebied voor zandhagedis en rugstreeppad

Welk soort?

zandhagedis

Vogelrichtlijn (VR)
Habitatrichtlijn (HR)
Art 3.5 voortplantingsplaatsen of rustplaatsen m.u.v. vogels

beschadigen

Andere soorten
Welk soort?

rugstreeppad

Vogelrichtlijn (VR)
Habitatrichtlijn (HR)
Art 3.5 voortplantingsplaatsen of rustplaatsen m.u.v. vogels

beschadigen

Andere soorten
Startdatum periode ontheffing

01-08-2021

Einddatum periode ontheffing

30-10-2021

Óm uw aanvraag te kunnen beoordelen hebben wij een activiteitenplan nodig. Een 
activiteitenplan bevat in ieder geval het volgende:

• Uitgebreide omschrijving activiteiten en werkzaamheden

• Ingetekende topografische kaart, omschrijving huidige situatie van gebied

• Verspreiding van beschermde soorten op en nabij de uitvoeringslocatie

• Manier waarop ude activiteiten wilt uitvoeren, beschrijving zorgvuldig handelen

• Doel en belang van uw activiteiten

• Planning en onderbouwing van activiteiten

• Maatregelen om schade aan de soort(en) te voorkomen of te beperken en/of 

maatregelen om onvermijdelijke schade aan de soort(en) te herstellen en het tijdstip 

en de locatie van deze maatregelen

• Beschrijving alternatieven en reden waarom u die alternatieven niet gebruikt

• Korte en lange termijn effecten op de beschermde soort(en)

Ik bevestig dat ik tenminste de volgende gegevens overleg bij deze aanvraag:
Onderb bevroploss

Eco onderz

onderb wette belang

onderbouwing instandhouding

mitigerende maatregelen

Op grond van welk belang wordt een ontheffing aangevraagd?

LET OP: Het aangeven van een belang is verplicht. Indien er geen belang wordt aangevinkt, 
zult u de aanvraag later alsnog moeten aanvullen.



Habitatrichtlijn (artikel 3.5 Wnb) Voor ingrepen die een effect hebben op diersoorten 
die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bonn en het 
Verdrag van Bern kunt u uitsluitend ter behartiging van de onderstaande belangen 
een ontheffing verkrijgen.

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

Voeg hier de bijlagen toe.

Mochten de bestanden gezamenlijk te groot (>9 MB) zijn, dient u ze te 
uploaden via bijvoorbeeld WeTransfer.

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

Bijlagen

Wijzigingsvoorstel inrichtingsplan reservaatgebied Circuit Zandvoort (10261.007) Definitieve 
versie 19 mei 2021 .pdf-Wijzigingsvoorstel inrichtingsplan reservaatgebieden zandhagedis 
en rugstreeppad
ODNHN - OD315938 - Wnb ontheffing halfverharding.pdf-

LET OP!

Voor de volgende aanvragen bent u leges verschuldigd aan de provincie Noord- 
Holland:

• Soorten ruimtelijke ingrepen
• Gebieden, niet zijnde stikstof

Voor meer informatie over de tarieven, klik hier.

Het formulier voor ondertekening vindt u via deze link.

Let op! Zonder ondertekeningsformulier wordt uw aanvraag als conceptaanvraag behandeld.

Print het formulier, vul deze in, onderteken, scan en voeg deze hieronder toe als bijlage.

Bijlage

handtekening wijzigingsvoorstel.pdf-

Dit is een automatisch verstuurde e-mail.


