
From: "noreply@odnhn.nl" <noreply@odnhn.nl>
Date: 28 Sep 2020 12:03:08 +0200
To: "Postbus OD NHN" <Postbus@odnhn.nl>
Subject: Aanvraag formulier WNB-Gebieden
Attachments: R001-1274812HLB-V03 2.pdf,
AERIUS_bijlage_20200508121828_RyzKXdFuWwYJ.pdf,Handtekeningformulier aanvraag Wnb.pdf

Aanvraagformulier vergunning 
Gebiedsbescherming

Hieronder zijn verschillende checklists beschikbaar waarin per soort project en 
ingezette 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

Muziek festival

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:
Dekmantel

Straatnaam
Wagenstraat

Huisnummer 
5

Postcode
1017CZ

Woonplaats
Amsterdam

KvK-nummer 
58295372



Naam contactpersoon

Telefoonnr. contactpersoon

E-mailadres contactpersoon (ontvangst afschrift)

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 gemachtigd persoon.

Naam organisatie/bedrijf
Tauw bv

Postadres
Handelskade 37

Postcode
7400 AC

Woonplaats
Deventer

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon (ontvangst afschrift)

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

3.1 Gegevens projectlocati

Adres
De Noorderlaaik 1

Plaats
Oostzaan

Gemeente
Oostzaan

Eigenaar
Recreactieschap Het Twiske

3.2 Omschrijving proje

a. Geef een korte omschrijving van de voorgenomen activiteiten
Cultureel tweedaags muziekfestival wat jaarlijks plaatsvindt in één van de laatste
weekenden van mei of eerste weekenden juni.

b. Geef een korte omschrijving van de huidige situatie
Het betreft een recreatiegebied, dagkampeerterrein.

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



Ja

d. Geef de periode aan wanneer de aangevraagde activiteiten zullen plaatsvinden
Opbouw 7 dagen voor aanvang evenement van 07:00 - 23:00
2 dagen evenement van 12:00 - 24:00
Afbouw 4 dagen van 07:00 - 23:00

3.3 U vraagt een vergunning voor:
6 jaar 

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

A.
504042/581863

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

Duur vergunning indien van toepassing: 
1-4-2015 t/m 1-4-2021

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

Op onze website zijn verschillende checklists beschikbaar waarin per soort project 
en ingezette 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:
Ja 

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.

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)

R001 -1274812HLB-V03 2.pdf - Natuurtoets
AERIUS_bijlage_20200508121828_RyzKXdFuWwYJ.pdf - Stikstof berekening
Handtekeningformulier aanvraag Wnb.pdf - Handtekening formulier

Voer hier uw WeTransfer-link in:
https://we.tl/t-7DjYQaNkpP

Overige opmerkingen ten aanzien van uw aanvraag:
De aanvraag is ook ingediend op 10 juli. Inmiddels met   gesproken, kennelijk
is er technisch iets niet goed gegaan met het verwerken van de aanvraag. Met  

 besproken om de aanvraag met voorrang in behandeling te nemen.

Dit is een automatisch verstuurde e-mail.

Disclaimer OD NHN:
Deze informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en mag niet worden gedeeld zonder toestemming

van de zender.
Als dit bericht verkeerd verzonden is, wilt u dan de zender daarover informeren?

Doorsturen, openbaar maken, vermenigvuldigen of anderszins verstrekking van deze informatie aan derden is alleen
met toestemming van de zender toegestaan.


