
From: 'DivODNHN' [ @odnhn.nl]

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

Sen Mon May 03 15:07:00 CEST 2021

Subject: FW: Aanvraag Wnb Lcntckabinct

Van:   < >

Verzonden: vrijdag 30 april 2021 09:40

Aan:  < @odnhn.nl>
Onderwerp: FW: Aanvraag Wnb Lentekabinet

Goedemiddag,

Willen ju llie onderstaande mail met bijlagen registreren in zaak 324342?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

 
Vergunningverlener Wet natuurbescherming

o gevings
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Aanwezig ma-di-vrij

Van:  < >

Verzonden: dinsdag 27 april 2021 15:21

Aan:   < >

Onderwerp: Re: Aanvraag Wnb Lentekabinet



Beste  ,

In reactie op uw mail het volgende: in de bijlage de beantwoording van vragen omtrent verzoek

aanvullende informatie. De bijbehorende bijlagen vindt u in de onderstaande folder.

Wij vragen inderdaad de vergunning aan voor de komende 5 jaar. Is het mogelijk om de periode juni
2021 t/m  mei 2026 in de vergunning op te nemen?

Verder vindt u in de bijlage de aangepaste natuurtoets voor de uitwijkdatum september. Als bijlage op 

de aanvraag dus twee toetsen, A©A©n voor de aankomende editie 2021 in september A©A©n 

natuurtoets voor de opvolgende edities die plaatsvinden in de laatste 3 weekenden mei / eerste 2

weekenden juni.

Mbt uw mededeling betreffende de uitspraak Raad van State: is daar inmiddels al meer over duidelijk?
Is de verwachting dat wij nog aanpassingen moeten doen?

Met uw goedkeuren bel ik u volgende week nog even om de verdere procedure en verwachte planning

met u te bespreken.

Alvast vriendelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,  

 
Project Manager
DEKMANTEL
Wagenstraat 5

1017 CZ Amsterdam
VAT: NL852970870B01

Skype:
Phone:  
www.dekmantel.com

Op 30 mrt. 2021, om 17:04 heeft   < (a)odnhn.nl> het volgende

geschreven:

Geachte  

Recentelijk hebben wij contact gehad over uw aanvraag met betrekking tot het Lentekabinet. I k heb

u aangegeven dat wij enkele aanvullende vragen hadden, welke zich met name richten op stikstof. 
Recentelijk is er een tussenuitspraak geweest, welke toeziet op de methode van het berekenen van

verkeersbewegingen in AERIUS (Uitspraak 201702813/1/R3 - Raad van State). Deze

uitspraak geeft enkele onduidelijkheid over aanvragen met verkeersbewegingen, 

waardoor de vergunningverlening en informatievoorziening tijdelijk on hold stond.

Hoewel er nog niet duidelijk is wat de gevolgen van deze uitspraak in praktijk gaan zijn, 

zend ik u toch alvast het verzoek om aanvullingen. Mogelijk zullen er in de toekomst, 
door de uitspraak, nog verdere vragen of verzoeken zijn.



Tevens wil ik u verzoeken om aan te geven voor welke periode u de vergunning

aanvraagt. II geeft aan voor 5 jaar, kunnen wij dit interpreteren als voor de periode 2021

tot en met 2025?

In ons telefoongesprek heeft u aangegeven dat het evenement dit jaar wordt verlaat in 

verband met de Corona maatregelen. U zou een memo toezenden waarin inzicht werd 

gegeven in de effecten op het Natura 2000-gebied bij de andere datum. Wij zien deze

memo graag bij de aanvullingen tegemoet.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geAþÿ �nformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 
Vergunningverlener Wet natuurbescherming
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 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.

=<lentekabinet aanvullingen.pdf>
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