
Aanvraagformulier Gebiedsbescherming
Let op: Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt.
Zie voor meer informatie www.bij12.nl.

Controleer de door u ingevulde gegevens. Zijn de gegevens juist, klik dan op “Verstuur Formulier”.

Klik op uw antwoord als u iets wilt wijzigen.

Gegevenscontrole

Contactgegevens

Contactgegevens indiener van de aanvraag
Voer 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

Huisnummer toevoeging:

Woonplaats: Rotterdam

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: Exploitatie Circuit Park Zandvoort BV

Straatnaam: Burgemeester van Alphenstraat

Huisnummer: 108

Huisnummer toevoeging:

Postcode: 2041 KP

Woonplaats: Zandvoort



Omschrijving en locatie activiteit

Soort activiteit

Programmatische aanpak stikstof (PAS)

Wat is de naam van uw voorgenomen activiteit?: Circuit Zandvoort inclusief wijzigingen voor onder meer Formula 1 Dutch
Grand Prix

Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteiten. Wat gaat u doen?: aanpassingen en wijzigingen op en rond
het circuit ten behoeve van onder meer het evenement Formula 1 Dutch Grand Prix

Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?

Locatie: Circuit Zandvoort

Plaats van de activiteit: Zandvoort

Adres(sen): Burgemeester van Alphenstraat 108

Gemeente(n): Zandvoort

Natura 2000-gebied(en): Kennemerland-Zuid

Kadastrale gegevens:

Deze aanvraag is: voor een ander - LET OP: u hebt een ondertekende ingescande machtiging nodig indien de initiatiefnemer
niet zelf het handtekeningenformulier ondertekend

Welke van de volgende besluiten of rapportages zijn benodigd voor uitvoering van het project?: omgevingsvergunning
milieu, omgevingsvergunning overig

Omschrijving activiteiten: Vastlegging bestaande situatie inclusief aanpassing zoals beschreven in de natuurtoets
(Econsultancy, rapportnummer 10261.004, d.d. 25 september 2019)

Ter toelichting: De activiteiten die CZ uitvoert zijn voorzien van vergunningen op basis van de (voorgangers van) de Wabo en de
Wet natuurbescherming. 

CZ is voornemens om een aantal (fysieke) wijzigingen en aanpassingen aan te brengen aan het circuit en het direct
omliggende gebied ten behoeve van onder meer het evenement Formula 1 Dutch Grand Prix. Daartoe heeft zij ecologisch
adviesbureau Econsultancy verzocht een natuurtoets uit te voeren en ingenieurs bureau Peutz verzocht een geluidnotitie en
een stikstofnotitie op te stellen. Middels die natuurtoets en de notities is een vergelijking gemaakt tussen de vergunde
uitgangssituatie en de situatie nadat de wijzigingen en aanpassingen zijn uitgevoerd. 

Onder protest van gehoudenheid, dient CZ bij deze een aanvraag in voor het project of andere handeling voor ht vastleggen
van het gebruik en het aanbrengen van wijzigingen of aanpassingen aan het circuit en het direct omliggende gebied. CZ is
primair van mening dat de vigerende vergunningen afdoende toestemming bieden voor het uitvoeren van deze activiteiten. Voor
zover u de mening bent toegedaan dat deze activiteiten wel worden aangemerkt als een project of andere handeling, vezoekt
CZ u een vergunning te verlenen.

Wilt u deze aanvraag als een concept indienen of als een definitieve aanvraag?: Definitief

Geef aan om welke activiteit(en) het gaat: Activiteit die stikstof veroorzaakt (PAS), Activiteit die overige effecten veroorzaakt



Vaststellen vergunnings- of meldingsplicht

Aantonen feitelijke situatie

Bijlagen

Overige effecten Natura 2000

Activiteit waarvoor eerder een vergunning is verleend

Heeft uw aanvraag betrekking op: Niet prioritaire activiteiten (segment 2).

Is voor het bedrijf al eerder een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming verleend, een Vvgb voor de Wet
natuurbescherming bij een omgevingsvergunning afgegeven, of is eerder een melding onder de PAS ingediend?: Ja,
voorafgaand aan de PAS is een Wnb/Nbwet vergunning / Vvgb verleend

Zo ja, voeg toe: het document dat voorafgaand/onder de PAS is verleend of ingediend. Vermeld in de beschrijving het
kenmerk en de datum: 
vergunning.zip - null

Voldoet uw activiteit aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Holland?: ja

Indien uw activiteit niet past binnen de beleidsregel, geef dan hieronder aan wat de reden hiervan is:

Uw verzoek betreft: de uitbreiding/wijziging van een bestaand bedrijf of van een andersoortige activiteit

Beschrijf hieronder de hoogste feitelijke situatie in de periode 2012-2014 en de milieuvergunde situatie op 1 januari
2015.: Hiervoor wordt verwezen naar de natuurtoets (Econsultancy, rapportnummer 10261.004, d.d. 25 september 2019)

Bewijsstukken met betrekking tot het vaststellen van de bestaande/feitelijke situatie: De op 1 januari 2015 geldende
omgevingsvergunning of een vergunning of melding op grond van de Wet milieubeheer (Wm) of de Hinderwet., Kopie
bestaande Natuurbeschermingswet vergunningen

Over de bijlage(n):
Uitroepteken Mochten de bestanden gezamenlijk te groot (>9 MB) zijn, dient u ze te uploaden via deze link van

WeTransfer. (https://wetransfer.com/)

Bestanden worden anders NIET verstuurd.

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

 

Bijlagen:

Voer hier uw WeTransfer-link in:: https://we.tl/t-ywVi8LKYUI

Overige opmerkingen ten aanzien van de aanvraag:

De aanvraag betreft: de voortzetting/wijziging/uitbreiding van een activiteit waarvoor eerder een vergunning in het kader van
Wet natuurbescherming of Wabo is verleend.

Voeg een kopie bij van de vergunning/toestemming Wnb/Wabo: 
diverse bijlagen.zip - null



Passende beoordeling

Bijlagen

Ondertekening

Handtekening:

Aanleiding aanvraag vergunning Wnb: Uitbreiding (vergroten) van een activiteit, Wijziging (andere werkwijze) van een
activiteit

Aard activiteit: Maatregelen die verband houden met het organiseren van een evenement., Overige activiteiten in of nabij een
Natura 2000-gebied.

Indien er mogelijke significante gevolgen zijn te verwachten dient u een passende beoordeling op te stellen. Bij deze beoordeling is
van belang dat de vereiste zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast.
In de passende beoordeling kunt u maatregelen betrekken die de effecten van de activiteit verzachten of voorkomen.

Toon in de passende beoordeling aan dat de effecten als gevolg van uw activiteit afzonderlijk of in combinatie met andere projecten
niet significant zijn.

Zijn er significant negatieve gevolgen, al dan niet na het nemen mitigerende maatregelen?: Nee

Over de bijlagen
 Met de 'bijlage' knop kunt u onderstaande bijlagen, indien van toepassing en niet te groot, toevoegen:

Topografische kaart van de ligging en afstand t.o.v. Natura 2000-gebieden en ligging kwalificerende habitattypen/soorten
Natuurtoets
Passende beoordeling
Eerder verleende vergunning

Bijlage(n):

Voer hier uw WeTransfer-link in:: https://we.tl/t-H8zzIOHAp3

Overige opmerkingen ten aanzien van de aanvraag:

Het formulier voor ondertekening vindt u via deze link
(/Wet_natuurbescherming/Gebiedsbescherming/Handtekeningformulier_aanvraag_Wnb.pdf).

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: 
Handtekeningenformulier bij aanvraag Wnb 001.pdf - null






