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Aanvraagformulier voor verzoeken tot wijziging van de Beheertypenkaart SNL
(let op: voor verzoek tot areaaluitbreiding en andere kaartwijzigingen dan het beheertype bestaat een
ander formulier: Formulier areaaluitbreiding natuur en andere kaartwijzigingen)
BASISGEGEVENS
Aanvrager:
Adres:
Postcode en Plaats:
Telefoon:
E-mail:
Het verzoek tot wijziging heeft betrekking op:
Kadastraal
nummer

Eigendom
(keuze ja/nee)

Huidig beheertype
(index natuur of
landschap)

Gevraagd beheertype
(index
natuur
of
landschap)

Motivatie

LET OP:
- bovenstaande informatie moet tevens worden aangeduid op een duidelijke kaart (zie verder bij
‘bijlagen’)
- Indien de aanvrager niet de eigenaar is, moet de eigenaar dit formulier mede-ondertekenen.
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Indien de aanvrager beschikt over GIS, dient bovenstaande tabel met bijbehorende kaart worden
vervangen door een shape bestand. Het datamodel dat ook te downloaden is van www.limburg.nl, is als
volgt:
OBJECTID
SHAPE
ORG

Standaard administratieve gegevens van het bestand, niet
wijzingen
P. Aanvrager

KADGEMCODE

NMG00

KADSECTIE

AB

KADNUMMER

Naam van de aanvrager of organisatie
die voorstel indient
Graag kadastrale gemeente in letters en
cijfers opgeven
Kadastrale sectie in één of twee
lettercode

tekst, 254 karakters,
verplicht
tekst, 5 karakters

97

Het kadastrale nummer van het perceel

tekst, 5 karakters

EIGENDOM

Ja of Nee

Is het perceel in eigendom?

tekst, 3 karakters

BHT_OUD

N00.01

tekst, 6 karakters

BHT_WENS

L01.01

MOTIVATIE

Realisatie poel in
kader
inrichtingsproject
Zoenzo 2017
…

Code van huidige beheertype volgens
index natuur of index landschap
Code van het gevraagde beheertype
volgens index natuur of index landschap
Geef korte motivatie voor wijziging,
noem project indien van toepassing

OPMERKING
SHAPE_Length
SHAPE_Area

tekst, 2 karakters

tekst, 6 karakters,
verplicht
tekst, 254 karakters

Vrij veld te gebruiken voor aanvullende
tekst, 254 karakters
opmerkingen
Standaard administratieve gegevens van het bestand, niet
wijzingen

Verdere eisen:
-

-

-

De naam van het bestand moet de naam van de aanvrager bevatten en de meest recente
datum van aanmaak of bewerking (NAAM_AANVRAGER_JJJJMMDD).
Indien shape: graag de onderdelen van de shape shp, shx en dbf meesturen. Of de
volledige map van de geodatabase in gezipt formaat.
Zie voor het overige het Programma van Eisen voor de levering van van geografische
informatie aan de Provincie Limburg, onder Richtlijnen opdrachtnemer:
http://portal.prvlimburg.nl/geo_dataportaal/pve.do
Het aangeleverde GIS-bestand moet topologisch correct zijn: zie Programma van Eisen
voor de levering van van geodgrafische informatie aan de Provincie Limburg, onder
Richtlijnen opdrachtnemer, onder punt g.
Alle wijzigingsvoorstellen worden in één GIS bestand opgenomen. Aanleveren van
meerdere GIS bestanden is niet toegestaan. Indien er na het aanleveren van een GIS-
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-

bestand nog wijzigingen/toevoegingen nodig zijn dan wordt opnieuw een volledige versie
van het bestand aangeleverd, niet alleen de aanvullingen/wijzigingen. De datum waarop
het definitieve bestand wordt aangeleverd geldt als datum van binnenkomst. De datum
van binnenkomst moet binnen de termijn liggen waarin verzoeken ingediend kunnen
worden.
Binnen een aan te leveren GIS-bestand met wijzigingsverzoeken dient de minimale
oppervlakte van records/vlakken met een N-type 1000 m2 te bedragen. Voor vlakken met
L-types geldt geen minimale oppervlakte. Eventueel kunnen te kleine vlakken in een GISbestand d.m.v. de “dissolve” of “merge” functies worden samengevoegd tot grotere
vlakken.

AANVULLENDE VRAGEN EN GEGEVENS (doorhalen wat van niet toepassing is)
1)
Ligt het verzoek binnen de provinciegrens?
JA/NEE
(Indien nee, dan wordt het verzoek afgewezen))

2)

3)

4)

Is het huidige beheertype een natuurbeheertype (beginnend met N)
of een agrarisch beheertype gelegen binnen de categorie “agrarisch
natuurbeheer binnen nieuwe natuur (CA/CpA)”
(Indien nee, dan wordt het verzoek afgewezen)

JA/NEE

Betreft het gevraagde beheertype een landschapsbeheertype (L-type) en
is het huidige type N00.01
(Indien nee, dan wordt het verzoek afgewezen)

JA/NEE/NVT

Is het huidige beheertype een landschapstype (L-type) en het gevraagde
type een natuur/agrarisch beheertype?
(Indien ja: dan wordt het verzoek afgewezen)

JA/NEE

5)

Is het gevraagde beheertype daadwerkelijk in het veld aanwezig?
JA/NEE
(Indien nee, dan wordt het verzoek afgewezen. Het gevraagde type
dient de actuele in het veld aanwezige vegetatie te weerspiegelen en mag
dus geen ambitie in zich dragen)

6)

Betreft het gevraagde type een van onderstaande typen:?
- type N06.01 (Veenmosrietland en moerasheide),
- type N06.02 (moerasheide),
- type N10.01 (nat schraalland),
- type N10.02 (vochtig hooiland),
- type N12.01 (Bloemdijk),
- type N17.02 (Droog hakhout),
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-

type N17.03 (park- en stinzebos).
type N17.06 (Vochtig- en hellinghakhout),

JA/NEE
Indien ja, dan dient een onafhankelijke rapportage cq vegetatieopname te worden
toegevoegd waaruit blijkt dat de gronden aan de voorwaarden voor het betreffende
beheertype voldoen.

7)

Betreft het gewenste type een uitbreiding van hakhout/middenbosbeheer? JA/NEE
Indien ja, voeg een motivatie toe of er sprake is van aan hakhoutbeheer gebonden bijzondere
en/of bedreigde soorten of vegetatietypen, waarvoor door de provincie Limburg een
actie/beschermingsplan is opgesteld voor het behoud daarvan, of waarvoor een
instandhoudingdoelstelling geldt binnen een Natura-2000 gebied. De betreffende locatie
moet uitvoering geven aan dit actieplan cq deze Natura-2000 instandhoudingdoelstelling. De
betreffende locatie moet verder qua (abiotische) randvoorwaarden potenties hebben voor de
betreffende soort/ het betreffende vegetatietype.
(ruimte voor motivatie)

Gezien de hoge kosten die hakhoutbeheer met zich meebrengt dient een aanvraag voor het
toekennen van deze beheertypen voorafgaand aan het indienen te worden voorbesproken
met de behandelend provinciemedewerker.
Naam van medewerker waarmee deze afstemming heeft plaatsgevonden:_______________
8)

Betreft het gewenste type “park- en stinzenbossen”
JA/NEE
Indien ja: deze types dienen zich op een vanuit historisch oogpunt geschikte locatie te
bevinden en er moet sprake zijn van een goed ontwikkelde kenmerkende stinzenvegetatie.
Dit laatste dient te worden aangetoond d.m.v. een onafhankelijke vegetatieopname.
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BIJLAGEN:
Indien geen GIS bestand kan worden geleverd, wordt kaartmateriaal toegevoegd dat aan onderstaande
eisen voldoet:
(hierbij kan gebruik worden gemaakt van het beschikbare kaartmateriaal in de provinciale viewer, zie
www.limburg.nl/over/kaarten-cijfers/thematische-viewers/ en kies ‘provinciaal Natuurbeheerplan’)
-

Kadastrale kaart met kadastrale nummering op schaal 1:25.000
Duidelijke markering van de percelen waarop het verzoek betrekking heeft

In bepaalde gevallen verplicht:
- Rapportage en/of vegetatieopename. Van toepassing
natuurdoeltype hier aanleiding toe geeft (zie vraag 6 en 8)

indien

het

gevraagde

AKKOORDVERKLARING
Ondergetekende verklaart het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en de gevraagde
bijlagen en documenten volledig en naar waarheid te hebben verstrekt.
Naam aanvrager:

Handtekening:

Plaats:………………………………….

Datum:………………………………….

Naam eigenaar:

Handtekening:

Plaats:………………………………….

Datum:………………………………….

Verzoeken dienen volledig en binnen de daarvoor gestelde termijn te worden aangeleverd. Onvolledige
en niet tijdig aangeleverde verzoeken worden niet in behandeling genomen.
Verzoeken kunnen gericht worden aan:
natuurbeheerplan@prvlimburg.nl
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