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Provincie Groningen
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9712 JN Groningen
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9700 AP Groningen
www.provinciegroningen.nl
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Basis module aanvraag Wet natuurbescherming (Wnb)
1. Contactgegevens
1.1 Contactgegevens van de initiatiefnemer
Naam organisatie / bedrijf:

Vattenfall Wind Development BV

Adres:

Hoekenrode 8

Postcode en woonplaats:

1102 BR AMSTERDAM

Postadres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:

J. Hamersma

Telefoonnummer contact:

+31 6 1510 3427

Emailadres contact:

johannes.hamersma@vattenfall.com

Opmerking

Zie ook bijlage 0 voor mede-aanvragers

1.2 Contactgegevens van de adviseur
Naam organisatie / bedrijf:

Pondera Consult

Adres:

Amsterdamsweg 13

Postcode en woonplaats:

6814 CM ARNHEM

Postadres:
Postcode en woonplaats:
Contactpersoon:

M. ten Klooster

Telefoonnummer contact:

+31 646 111 889

E-mailadres contact:

m.tenklooster@ponderaconsult.com
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2. Activiteiten
2.1 Geef een korte beschrijving van uw voorgenomen activiteit(en).

Realiseren en exploiteren van het windpark Eemshaven West bestaande uit 16 windturbines inclusief
bijbehorende civiele en elektrische werken.

2.2 Op welke locatie of locaties worden de activiteiten uitgevoerd?
Gemeente(n):

Het Hogeland

Adres, plaats:

Geen adresgegevens. Globale positionering: zie bijlage 0

Natura 2000-gebied(en):

Nabij Natura 2000-gebied Waddenzee, zie bijlage 0

GPS-coördinaten:

Voor (x,y)-coördinaten zie bijlage 1 coordinaten windturbines

3. Bijlagen Basismodule
Checklist bijlagen
Kruis aan welke bijlagen u meestuurt.
Ondertekend machtigingsformulier als u iemand wilt machtigen om de vergunning /
ontheffing voor u aan te vragen.

4. Ondertekening
Ondertekening
De initiatiefnemer, ondergetekende of degene die bevoegd is namens de initiatiefnemer te handelen, verklaart:
Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;
Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn
voor de beoordeling van de aanvraag of het verzoek, dit zo spoedig mogelijk
doorgegeven dient te worden aan de Provincie Groningen
(loketvergunningen@provinciegroningen.nl) onder vermelding van het
correspondentienummer waaronder de aanvraag of het verzoek in behandeling is;
Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling
en controle benodigde gegevens terstond en naar waarheid zal verstrekken aan de met
behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.
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Naam in blokletters

Datum ondertekening

Plaats

J.W.F. RIJNTALDER

ntb

ARNHEM

Functie / hoedanigheid
ondertekenaar

Machtiging*

Handtekening

DIRECTEUR PONDERA

JA

NEE

*Machtiging bijvoegen indien de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ondertekend.
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