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

Eigendom
(keuze ja/nee)

Huidige situatie

Gevraagde wijziging

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 te worden
vervangen door een shape-bestand. Het datamodel dat ook te downloaden is van www.limburg.nl, is
als volgt (NAAM_AANVRAGER_JJJJMMDD_areaal):

OBJECTID
SHAPE
ORG

P. Aanvrager

KADGEMCODE

NMG00

KADSECTIE

AB

KADNUMMER

97

Het kadastrale nummer van het
perceel

tekst, 5 karakters

EIGENDOM

Ja of Nee

Is het perceel in eigendom?

tekst, 3 karakters

KAARTLAAG_OUD

Beschrijving van de
huidige situatie

Beknopte beschrijving van de huidige
situatie

tekst, 254
karakters

KAARTLAAG_NEW Beschrijving van de
gewenste situatie

Beknopte beschrijving van de gewenste
situatie

tekst, 254
karakters, verplicht

BHT_WENS

L01.01

tekst, 6 karakters

MOTIVATIE

Realisatie poel in
kader van
inrichtingsproject
Zoenzo 2017, …
…

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

Standaard administratieve gegevens van het bestand, niet
wijzingen
Naam van de aanvrager of organisatie tekst, 254
die voorstel indient
karakters, verplicht
Graag kadastrale gemeente in letters
tekst, 5 karakters
en cijfers opgeven
Kadastrale sectie in één of twee
tekst, 2 karakters
lettercode

tekst, 254
karakters

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

Kaartlaag*: Vervang ‘Kaartlaag*’ door de naam van de kaartlaag waar het verzoek betrekking op
heeft.
Verdere eisen:
-

-

De naam van het bestand moet de naam van de aanvrager bevatten en de meest
recente datum van aanmaak of bewerking.
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.
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-

Alle wijzigingsvoorstellen worden in één GIS bestand opgenomen. Aanleveren van
meerdere GIS bestanden is niet toegestaan. Indien er na het aanleveren van een
GIS-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.
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AANVULLENDE VRAGEN EN GEGEVENS (doorhalen wat van niet toepassing is)
1) Betreft het een verzoek om bestaande landbouwgrond toe te voegen aan de categorie
“areaaluitbreiding natuur”?
NEE
Ga verder naar bijlagen en akkoordverklaring
JA
Ga verder met onderstaande vragen
2) Om in aanmerking te komen voor toevoeging aan de categorie “areaaluitbreiding natuur” moet
worden aangegeven aan welk hoofdcriterium invulling wordt gegeven:
Geef aan in hoeverre sprake is van (aankruisen wat van toepassing is):
o
een wezenlijke bijdrage aan het bereiken van de verbeterde staat van instandhouding
van natuurwaarden in Natura2000 gebied (zie aanwijzingsbesluiten Natura2000gebieden)
o
Een wezenlijke bijdrage aan de verbetering van de staat van instandhouding van
prioritaire soorten (zie de natuurvisie)
Indien (een van beide) bovenstaande criteria van toepassing is, geef onderstaand een
toelichting hierop. Besteed hierin aandacht aan:
- De mate waarin het verzoek bijdraagt aan de versterking van een Natura2000-gebied
hetzij via uitbreiding van een habitattype dat in het aangrenzende N2000-gebied wordt
nagestreefd hetzij via verbetering van de hydrologische situatie/waterkwaliteit in het
N2000-gebied hetzij via bescherming anderszins van de nagestreefde N2000habitattypen.
- De mate waarin de beoogde natuurontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van
reeds in het gebied aanwezige populaties van prioritaire soorten. Per soort dient
aangeven te worden op grond waarvan het positieve effect verwacht wordt. In deze
onderbouwing dienen de volgende punten aan bod te komen:
 Verspreiding van de betreffende soort in het terrein of in de omgeving.
 Ecologische randvoorwaarden die de soort stelt aan zijn habitat.
 De beoogde inrichting en het daaropvolgende beheer van het terrein volgens de
index natuur en de index landschap van de Subsidieverordening Natuur en
Landschapsbeheer (SVNL).
 Een toelichting op welke wijze de beoogde inrichting en het beheer bij zal dragen
aan de uitbreiding van de populatie van deze soort op de betreffende locatie.
Toelichting:
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3) Indien een of beide criteria uit vraag 2 van toepassing zijn, geef dan tevens antwoord op
onderstaande vragen:
A. Kan de areaaluitbreiding binnen 3 jaar worden gerealiseerd?
JA/NEE
B.

Bent u bereid de areaaluitbreiding te realiseren tegen een lager tarief
dan het standaardtarief (circa 80-85% afhankelijk van de situatie)?
Zo ja, welk percentage acht u haalbaar_______________%

C. Draagt de locatie bij aan realisatie van doelen binnen de KRW?
Toelichting:

JA/NEE

JA/NEE

D. Heeft u (met instemming van de betreffende eigenaar) een locatie
beschikbaar waar areaalvermindering kan plaatsvinden?
JA/NEE
Zo ja, heeft afstemming over deze locatie plaatsgevonden met
een medewerker van de provincie zodat gewaarborgd is dat deze
areaalvermindering in redelijke verhouding staat tot de gevraagde
wijziging?
JA/NEE
Naam van de betreffende medewerker:___________________________
Geef op tekening aan om welke vermindering het gaat.

4) Geef aan hoe en door wie het beheer zal worden uitgevoerd. Geef tevens aan of een
beheersubsidie aan de provincie zal worden gevraagd.
Toelichting:
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BIJLAGEN
Indien geen GIS bestand kan worden geleverd, wordt het onderstaande kaartmateriaal toegevoegd.
(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’)
-

Een topografische overzichtskaart of luchtfoto van de wijdere omgeving waarop de
betreffende percelen staan aangegeven.
Een detailkaart (1:25.000) met kadastrale ondergrond, inclusief perceelnummers, waarop de
gewenste wijziging staat aangegeven.
(in het geval van areaaluitbreiding natuur dient tevens te worden aangegeven welke inrichting
het terrein zal krijgen en waar areaalvermindering plaats kan vinden)

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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