Uw formulier is ontvangen
Details van het ingeleverde formulier
Inleverdatum

20-9-2017 15:01:26

Product naam

Aanvraag Wet natuurbescherming eHerkenning

Aantal bijlagen

0

De volgende gegevens zijn ontvangen:
Algemene toelichting
Lopende (bezwaren-)procedure?

Nee
ik bevestig dat hiervan geen sprake is.

Contactgegevens
Bedrijf of gemachtigde?

Gemachtigde

Bedrijfsnaam van de gemachtigde:

Aqua-Terra Nova BV

Postbus of correspondentieadres van de gemachtigde:

Zuidweg 79

Postcode van de gemachtigde:

2671 MP

Plaats van de gemachtigde:

Naaldwijk

Naam gemachtigde:

Tara Schelling

Telefoonnummer gemachtigde:

0657927198

E-mailadres gemachtigde:

t.schelling@aquaterranova.nl

GEGEVENS INITIATIEFNEMER
(Bedrijfs)Naam initiatiefnemer:

BPD Ontwikkeling BV

Contactpersoon initiatiefnemer:

Arie Reedijk

Telefoonnummer initiatiefnemer:

0620185546

E-mailadres initiatiefnemer:

a.reedijk@bpd.nl

Postbus of correspondentieadres initiatiefnemer:

75

Postcode initiatiefnemer:

2600 AB

Plaats initiatiefnemer:

Delft

Bijlage

opdracht ontheffingaanvraag duingeest te monster.msg

Locaties
Wat is de naam van uw activiteit op de locatie?

Duingeest te Monster

Op welke locatie(s) worden de activiteiten uitgevoerd?

Marmerschelp, Tweetandschelp, Tapijtschelp en Hartschelp

Kies een locatie op de kaart: breedte-graad

52.0209693

Kies een locatie op de kaart: lengte-graad

4.1601813

Natura 2000 gebied
Geef hier aan of uw locatie in of nabij een van de genoemde Natura 2000
gebieden ligt:

Solleveld en Kapittelduinen (99)

Afstand in kilometers tot N2000 gebieden:
Samenhangende besluiten
Geef hier aan welke andere besluiten of rapportages samenhangend zijn
met de aanvraag:

Niet van toepassing

Modulekeuze
Geef aan waar uw verzoek betrekking op heeft:

Module 2: Soortenbescherming
artikel 3.1 tot en met 3.10.

Toelichting:
Module 2 Soortenbescherming
Heeft u de checklist soortenbescherming ingevuld?

Ja

Vink hier aan welke aanvraag u wilt indienen:

Concept aanvraag

Geef een korte samenvatting.

Zie Projectplan (217051AQT302FFTS)

Bijlage

217051aqt302ffts.pdf

Werkzaamheden overeenkomstig met gedragscode:

Ja
Vereniging van Stadswerk

Beschermde soorten en onderzoek
Aanwezige beschermde soort i.h.k.v. de aanvraag:

Rugstreeppad (Epidalea calamita)

Functie(s) van het plangebied voor de soort(en):

zomer- en winterverblijfplaatsen en migratie

Kritische periode voor de soort periode van het jaar aanwezig:

overwinteringsperiode

Soort vastgesteld op basis van welke informatie:

Ecologisch onderzoek

Aanwezige beschermde soort i.h.k.v. de aanvraag:

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Functie(s) van het plangebied voor de soort(en):

vliegroute en foerageergebied

Kritische periode voor de soort periode van het jaar aanwezig:

April tot oktober

Soort vastgesteld op basis van welke informatie:

Ecologisch onderzoek

Geef aan welke soorten en verbodsbepalingen van toepassing zijn:

Soorten van bijlage IV HR en bijlage I en II Bonn en Bern

Nederlandse en wetenschappelijke naam soort:

Rugstreeppad (Epidalea calamita)

Art. 3.5, in hun natuurlijke verspreidingsgebied, opzettelijk:

Storen

Art. 3.5, eieren opzettelijk:

Niet van toepassing

Art. 3.5, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen:

Beschadigen

Art. 3.5 planten, opzettelijk:

Niet van toepassing

Art. 3.6 lid 2 dieren m.u.v. vogels, en planten anders dan voor verkoop:

Niet van toepassing

Nederlandse en wetenschappelijke naam soort:

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Art. 3.5, in hun natuurlijke verspreidingsgebied, opzettelijk:

Storen

Art. 3.5, eieren opzettelijk:

Niet van toepassing

Art. 3.5, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen:

Niet van toepassing

Art. 3.5 planten, opzettelijk:

Niet van toepassing

Art. 3.6 lid 2 dieren m.u.v. vogels, en planten anders dan voor verkoop:

Niet van toepassing

Ingangsdatum:

1-10-2017

Einddatum:

1-1-2021

Effectanalyse
Soort Nederlandse en wetenschappelijke naam:

Rugstreeppad (Epidalea calamita)

Maatregel voor start initiatief:

Zie bijgevoegde Projectplan en Ecologisch werkprotocol

Maatregelen tijdens uitvoering initiatief:

Zie bijgevoegde Projectplan en Ecologisch werkprotocol

Soort Nederlandse en wetenschappelijke naam:

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Maatregel voor start initiatief:

Zie bijgevoegde Projectplan en Ecologisch werkprotocol

Maatregelen tijdens uitvoering initiatief:

Zie bijgevoegde Projectplan en Ecologisch werkprotocol

Belangen
Habitatrichtlijn (artikel 3.8, lid 5 Wnb):

Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang
met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor
het milieu wezenlijke gunstige effecten.

Motivatie belang(en):

Zie projectplan

Afweging alternatieven

Zie projectplan

Staat van instandhouding
Soort Nederlandse en wetenschappelijke naam:

Rugstreeppad (Epidalea calamita)

Onderbouwing dat de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van
instandhouding van de soort:

Zie projectplan

Soort Nederlandse en wetenschappelijke naam:

Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

Onderbouwing dat de activiteit niet leidt tot verslechtering van de staat van
instandhouding van de soort:

Zie projectplan

Toe te voegen bijlage(n) i.v.m. onderbouwing belang.:

Onderzoekrapportages

Bijlage

217051aqt301ffml.pdf

Bijlage

217051aqt302ffts.pdf

Bijlage

217051aqt303ffts.pdf

Ondertekening
Ja, ik verklaar kennis te hebben genomen van alle voorwaarden en alles
naar waarheid te hebben verstrekt.

Ja

Verzenden
Zijn de ingevulde gegevens juist?

Ja

