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Eigen kopie, niet
insturen!

Aanvraag ontgrondingsvergunning

Inleiding
Ik log in met DigiD

Eherkenning
geen van beide (u kunt nu niet tussentijds opslaan)

Aanvrager of gemachtigde
Ik vul dit formulier in voor mijn eigen organisatie

als gemachtigde voor een andere organisatie
voor mijzelf als particulier
als gemachtigde voor een particulier

Gegevens aanvrager

NAW gegevens

Naam organisatie Vereniging Natuurmonumenten

Adres Straatnaam/Pos
tbus

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Noordereinde 60

Postcode en woonplaats Postcode Woonplaats
1243JJ 's-Graveland

Organisatiegegevens

KvK-nummer 40516730

Vestigingsnummer

Algemeen telefoonnummer 0356559933

Contactpersoon

Naam Voorletters Tussenvoegsel Naam
B. Blaauwbroek

Telefoon en e-mail Telefoonnummer E-mailadres
0654295242 B.Blaauwbroek@Natuurmonumente

n.nl

Berichtenbox voor bedrijven

De provincie Overijsel communiceert bij voorkeur via de
externLinkhttps://www.overijssel.nl/loket/herbruikbare/berichtenbox/Berichtenbox. Met de berichtenbox
deelt u makkelijk en snel vertrouwelijke gegevens met de provincie in een veilige omgeving. Via de
website van de berichtenbox externLinkhttps://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-
bedrijven/https://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/ kunt u uw account aanmaken.
Hiervoor is minimaal een Eherkenning van niveau eH2+ nodig.
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Wilt u voor de verdere
communicatie met de provincie
gebruik maken van de
“Berichtenbox voor bedrijven”?

ja
nee

Zo ja, wat is de naam van uw
berichtenbox (melder)

Gemachtigde
Ik (als gemachtigde) ben een organisatie

een particulier

Gegevens gemachtigde

NAW gegevens

Naam organisatie Ecogroen

Adres Straatnaam/Pos
tbus

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Zuiderzeelaan 53

Postcode en woonplaats Postcode Woonplaats
8017JV Zwolle

Organisatiegegevens

KvK-nummer 05073385

Vestigingsnummer

Algemeen telefoonnummer 0384236464

Contactpersoon

Naam Voorletters Tussenvoegsel Naam
I. Brinkhuis

Telefoon en e-mail Telefoonnummer E-mailadres
0627091648 i.brinkhuis@ecogroen.nl

Berichtenbox voor bedrijven

De provincie Overijsel communiceert bij voorkeur via de
externLinkhttps://www.overijssel.nl/loket/herbruikbare/berichtenbox/Berichtenbox. Met de berichtenbox
deelt u makkelijk en snel vertrouwelijke gegevens met de provincie in een veilige omgeving. Via de
website van de berichtenbox externLinkhttps://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-
bedrijven/https://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/ kunt u uw account aanmaken.
Hiervoor is minimaal een Eherkenning van niveau eH2+ nodig.

Wilt u voor de verdere
communicatie met de provincie
gebruik maken van de
“Berichtenbox voor bedrijven”?

ja
nee

Zo ja, wat is de naam van uw
berichtenbox (melder)

Ontgronder
De ontgronder is een particulier

bedrijf
nog niet bekend
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Eigenaar
De eigenaar is de aanvrager

een andere particulier
een ander bedrijf

Zakelijk gerechtigde

NAW gegevens

Naam organisatie Vereniging Natuurmonumenten

Adres Straatnaam/Pos
tbus

Huisnummer Huisletter Toevoeging

Noordereinde 60

Postcode en woonplaats Postcode Woonplaats
1243JJ 's-Graveland

Organisatiegegevens

KvK-nummer 40516730

Vestigingsnummer

Algemeen telefoonnummer 0356559933

Contactpersoon

Naam Voorletters Tussenvoegsel Naam
B. Blaauwbroek

Telefoon en e-mail Telefoonnummer E-mailadres
0654295242 B.Blaauwbroek@Natuurmonumente

n.nl

Berichtenbox voor bedrijven

De provincie Overijsel communiceert bij voorkeur via de
externLinkhttps://www.overijssel.nl/loket/herbruikbare/berichtenbox/Berichtenbox. Met de berichtenbox
deelt u makkelijk en snel vertrouwelijke gegevens met de provincie in een veilige omgeving. Via de
website van de berichtenbox externLinkhttps://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-
bedrijven/https://www.ondernemersplein.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/ kunt u uw account aanmaken.
Hiervoor is minimaal een Eherkenning van niveau eH2+ nodig.

Wilt u voor de verdere
communicatie met de provincie
gebruik maken van de
“Berichtenbox voor bedrijven”?

ja
nee

Zo ja, wat is de naam van uw
berichtenbox (melder)

Locatie gegevens
Adres Straatnaam Huisnummer Huisletter Toevoeging

Postcode en woonplaats Postcode Woonplaats
Zwartsluis

Kadastrale gegevens
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Kadastrale gegevens Gemeente Sectie Nummer(s)
ZSS00 A 3857

ZSS00 A 15

Gebiedsnaam De Wieden

Gegevens ontgronden terrein
Huidige cultuurtoestand Grasland

Bouwland
Braakliggend terrein
Bos
Water
Anders, namelijk: Natuur

Oppervlakte van het te
ontgronden terreingedeelte

5,9 ha

Dikte van de laag humeuze
bovengrond

Gemiddelde grondwaterstand
in het te ontgronden terrein in
de zomer

Gemiddelde grondwaterstand
in het te ontgronden terrein in
de winter

Liggen er kabels, leidingen of
buizen in het te ontgronden
gedeelte?

ja
nee

Zo ja, welke?

Gegevens ontgronding
Doel van de ontgronding Realiseren herstelmaatregel M3 graven petgaten, in het kader van het

Natura 2000-beheerplan De Wieden. Zie ook bijlage.

De gewenste maximale diepte
van de ontgronding is

aantal ten opzichte van
1,20 meter oorspronkelijk maaiveld

Opbouw van het bodemprofiel
tot de gewenste
ontgrondingsdiepte

De te vergraven grond bestaat uit kragge, bagger en houtsnippers. Er
wordt niet in de zandbodem gegraven. Zie ook bijlage.

De totale te ontgraven
hoeveelheid grondspecie is

70800 m3

Waaruit bestaat de totale hoeveelheid grondspecie?

Humeuze grond 70800 m3

Metselzand

Grind

Betonzand

Ophoogzand

Overige (hoeveelheid en soort) aantal soort

Grondspecie

Waar wordt de grondspecie
voor gebruikt?

De vrijkomende grond wordt direct verwerkt in het projectgebied. Zie
ook bijlage.

Zal er uitruil van de
grondspecie plaatsvinden?

ja
nee

Zo ja, hoeveel grond zal
worden aangevoerd?
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Zo ja, wat is de herkomst en
samenstelling van de aan te
voeren grondspecie?

Terrein

De terreinhoogte ná de
ontgronding is

aantal ten opzichte van
-1,20 meter oorspronkelijk maaiveld

Cultuurtoestand van het terrein
ná de ontgronding?

bouwland
grasland
natuur
waterpartij
watergang
Anders, namelijk:

Op welke wijze zal de
ontgronding worden uitgevoerd
(materieel/ fasering)?

Zie bijlage.

Gegevens aanvraag

Start- en einddatum van de werkzaamheden?

Start- en einddatum Startdatum Einddatum
01-08-2020 28-02-2021

Bestemmingsplan

Welke bestemming heeft het
gebied, waarbinnen het te
ontgronden terrein is gelegen,
in het vigerende
bestemmingsplan?

Natuur

Is een aanlegvergunning
vereist voor de voorgenomen
werkzaamheden?

ja
nee

Heeft u een wijziging of
vrijstelling van het
bestemmingsplan
aangevraagd?

ja
nee

Contactpersoon gemeente n.t.b.

Vooroverleg

Geef aan met wie vooroverleg
is geweest

Instantie Contactpersoon Telefoonnumme
r

Onderwerp

Geef aan welke andere
vergunningen/ ontheffingen/
wijzigingen zijn aangevraagd

Vergunning/ontheffin 
g in het kader van

Instantie Contactpersoon

Subsidie

Voor welke subsidie komt het
plan waarvan de ontgronding
deel uitmaakt in aanmerking?

Subsidie in het kader
van

Instantie Contactpersoon

Toepassen machtiging

Wilt u machtiging aanvragen? ja
nee

Zo ja, om welke reden?
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Bijlagen

Bestand: Een gewaarmerkte tekening

Een gewaarmerkte tekening
met kadastrale aanduiding van
het te ontgronden perceel/de
te ontgronden percelen en
aangrenzende percelen, met
daarop duidelijk aangeven welk
terrein wordt ontgrond.

M3_Graven_petgaten_tov_kadastrale_grens.pdf

Bestand: Een recent uittreksel uit de kadastrale legger

Later opsturen

U heeft aangegeven de bijlage(n) per post of digitaal na te sturen. Hiervoor is een specifiek formulier
beschikbaar, namelijk het formulier https://forms.overijssel.nl/algemeen/86-bijlagen-nasturen/

Zonder de gevraagde bijlagen(n) is uw aanvraag niet compleet en zal derhalve niet in behandeling
worden genomen.

Bestand: Een kopie van de topografische kaart waarop de ligging van het te ontgronden terrein
is aangegeven

Een kopie van de topografische
kaart waarop de ligging van
het te ontgronden terrein is
aangegeven (schaal 1:10.000,
of 1:25.000, of 1:50.000).

M3_Graven_petgaten_tov_kadastrale_grens.pdf

Bestand: Een gedetailleerde situatietekening

Een gedetailleerde
situatietekening (met schaal)
of bestekstekening, inclusief
dwarsprofielen van de
voorgenomen ontgronding/ het
aan te leggen werk.

Principeprofiel-A3.pdf

Bestand: Een hoogtekaart

Een hoogtekaart (schaal
1:1000) van het ontgronden
terrein, met gegevens van een
recente hoogtemeting.

M3_Graven_petgaten_tov_AHN+kadastrale_grens.pdf

Bestand: Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling

Een (vormvrije) m.e.r.-
beoordeling

MER De Wieden deel B - Deelgebied bestaande natuur De Wieden
(def).pdf

Indien van toepassing: grondkwaliteitsverklaring van eventueel aan te voeren grond en een
toestemmingsverklaring van de gemeente om de grond toe te mogen passen.
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Later opsturen

U heeft aangegeven de bijlage(n) per post of digitaal na te sturen. Hiervoor is een specifiek formulier
beschikbaar, namelijk het formulier https://forms.overijssel.nl/algemeen/86-bijlagen-nasturen/

Zonder de gevraagde bijlagen(n) is uw aanvraag niet compleet en zal derhalve niet in behandeling
worden genomen.

Bestand: Aanvullende informatie

Aanvullende informatie,
afhankelijk van de aard,
grootte en te verwachten
effecten van de ontgronding (in
het vooroverleg aan te geven
door de provincie:
inrichtingsplan,
stabiliteitsonderzoek,
geologisch en/of
geohydrologisch onderzoek).

19502_aanvraag_ontgrondingenvergunning_petgaten De
Wieden_191128.pdf

Later opsturen

U heeft aangegeven de bijlage(n) per post of digitaal na te sturen. Hiervoor is een specifiek formulier
beschikbaar, namelijk het formulier https://forms.overijssel.nl/algemeen/86-bijlagen-nasturen/

Zonder de gevraagde bijlagen(n) is uw aanvraag niet compleet en zal derhalve niet in behandeling
worden genomen.

Bijlagen nasturen

onder vermelding van Aanvraag ontgrondingsvergunning

en Locatie: straatnaam Locatie: Plaats naam aanvrager
Wanneperveen naam aanvrager

Opmerkingen
Eventuele opmerkingen en/of
aanvullende informatie

Verklaring
Waarheidsverklaring Ik verklaar alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen

naar waarheid te hebben ingevuld.

Ik ben bekend met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de
beoordeling van de vergunningaanvraag, dit zo spoedig mogelijk
doorgegeven moet worden aan provincie Overijssel onder vermelding
van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is.

Ik ben bekend met het feit dat de vergunning kan worden ingetrokken indien verplichtingen niet
worden nagekomen of de omstandigheden zodanig wijzigen dat de
vergunning niet verleend zou zijn.

Ik ben bekend met het feit
(ontheffingsaanvraag -
wijzigingen)

dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de
beoordeling van de ontheffingaanvraag, dit zo spoedig mogelijk
doorgegeven moet worden aan provincie Overijssel onder vermelding
van het nummer waaronder de aanvraag in behandeling is.

Ik ben bekend met het feit
(ontheffing - verplichtingen)

dat de ontheffing kan worden ingetrokken indien verplichtingen niet
worden nagekomen of de omstandigheden zodanig wijzigen dat de
ontheffing niet verleend zou zijn.
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E-mailadres voor een
bevestiging dat uw formulier is
verzonden

i.brinkhuis@ecogroen.nl
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