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Checklist gebiedsbescherming (Natura 2000)

De Wet natuurbescherming (Wnb) regelt de bescherming van Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2, artikelen 2.1
t/m 2.11). Dit betekent dat als u een activiteit gaat uitvoeren in of in de nabijheid* van een Natura 2000-gebied
u deze checklist dient te doorlopen om een antwoord te krijgen op de vraag of u een vergunning op grond van
artikel 2.7 tweede lid Wnb nodig heeft.

Heeft uw activiteit mogelijke effecten op habitats of habitats van soorten?
 Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld effecten van stikstof, geluid, licht, oppervlakteverlies.
 Zie de effectenindicator voor een indicatie van de effecten van uw activiteit.
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorappl.aspx?subj=effectenmatrix&tab=1)
 Zie AERIUS voor een indicatie van de effecten van stikstof van uw activiteit.
(https://www.aerius.nl/nl/over-aerius/producten/calculator)
JA: ga naar vraag 2
NEE: er is geen vergunning nodig

Is uw activiteit in een vastgesteld beheerplan vrijgesteld van de vergunningplicht?
Al het huidige gebruik tot een bepaalde datum (per beheerplan verschillend) is getoetst en voor een groot
deel vrijgesteld van de vergunningplicht. Dit geldt ook voor beheermaatregelen.
Controleer het beheerplan of uw activiteit hierin is vrijgesteld van de vergunningplicht.

JA: er is geen vergunning nodig

NEE: u heeft mogelijk een vergunning nodig.

Deze checklist is bedoeld als hulpmiddel. Rechten kunnen er niet aan worden ontleend.
Indien uit deze checklist blijkt dat u mogelijk een vergunning nodig heeft, kunt u het best contact opnemen met
de Provincie Zeeland via e-mailadres: natuurbeschermingswet@zeeland.nl. Het vergunningenteam kan u verder
adviseren over een eventueel vergunningentraject.
Voorts wordt opgemerkt dat uw activiteit kan resulteren in verstoring van fauna dan wel het verstoren of
vernietigen van vaste- rust en verblijfplaatsen van soorten (bijvoorbeeld vleermuizen en vogels). Mogelijk dient
daarvoor een ontheffing te worden aangevraagd. Voor effecten op soorten wordt verwezen naar de checklist
soortenbescherming.
De checklist vindt u op https://www.zeeland.nl/vergunningen-en-ontheffingen/soortenbescherming .

* Let op! Bij effecten van stikstof kan het ook om grotere afstanden gaan.

