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Ontvangstbevestiging

Aanvraag ontheffing Flora en faunawet - Ruimtelijke ingrepen 
.................................................................................................................................................
Formuliernummer 

Ontvangstdatum

Ontvangsttijd  

5190017928488
20-7-2016 

14:58
.................................................................................................................................................

Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland
Mandemaat 3

Assen

Postbus 40225

8004 DE Zwolle

mijn.rvo.nl

088 042 42 42 (lokaal tarief)

Formuliergegevens
 
Relatiegegevens

Relatienummer 202294585
KvK-nummer 09036504
Naam Arcadis Nederland
Adres Postbus 1018

5200BA 'S-HERTOGENBOSCH
Rekeningnummer 555048748
IBAN NL93RBOS0555048748
BIC RBOSNL2A
 
Contactgegevens
Naam contactpersoon Arjan Schoenmakers
Aanhef Dhr.
E-mailadres arjan.schoenmakers@arcadis.com
Mobiel telefoonnummer 0627061446
 
Ontheffing ruimtelijke ingrepen
Wat is de naam van uw project? Zuidasdok
Geplande startdatum project 01-01-2017
Geplande einddatum project 31-12-2021
Gemeente waar u uw werkzaamheden uitvoert 1 Amsterdam
Provincie waar u uw werkzaamheden uitvoert Noord-Holland
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Coördinaten plangebied Lengte (X): ; breedte (Y): 
 
Werkzaamheden en planning
Heeft u uw werkzaamheden beschreven in het 
format Projectplan?

Ja

 
Planning
Heeft u de planning van uw werkzaamheden in het 
format Projectplan beschreven?

Ja

 
Over de ontheffing
Waarvoor vraagt u ontheffing aan? Vogels

Zoogdieren en overige diersoorten
Vogels
Boomvalk (Falco subbuteo ) Verstoren van nesten, holen of andere 

voortplantings- of vaste rust- en verblijfplaatsen
Overige dieren
Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) Beschadigen en vernielen van nesten, holen of 

andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen, Verstoren van nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen

Laatvlieger (Eptesicus serotinus ssp. serotinus) Beschadigen en vernielen van nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen, Verstoren van nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen

Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) Beschadigen en vernielen van nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen, Verstoren van nesten, holen of 
andere voortplantings- of vaste rust- en 
verblijfplaatsen

 
Verbodsbepalingen
Heeft u in het format Projectplan beschreven hoe uw 
werkzaamheden leiden tot overtreding van de 
aangevraagde verbodsbepalingen?

Ja

 
Ecologische inventarisatie
Heeft u de ecologische inventarisatie laten uitvoeren 
of begeleiden door een deskundige?

Ja

Wie heeft de inventarisatie uitgevoerd?
Naam deskundige 1 Bureau Waardenburg
Heeft deze persoon voor de aangevraagde 
werkzaamheden in combinatie met de soorten 
aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van 
soort specifieke ecologie?

Ja

Naam deskundige 2 Adviesbureau E.C.O.Logisch 
Heeft deze persoon voor de aangevraagde 
werkzaamheden in combinatie met de soorten 
aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van 
soort specifieke ecologie?

Ja



5190017928488                                                                                                                                           Pagina 3 van 4

Naam deskundige 3 Ecoresult Dordrecht
Heeft deze persoon voor de aangevraagde 
werkzaamheden in combinatie met de soorten 
aantoonbare ervaring en kennis op het gebied van 
soort specifieke ecologie?

Ja

Heeft u de gebruikte methoden en technieken bij 
deze inventarisatie in het format Projectplan 
beschreven?

Ja

 
Resultaten ecologische inventarisatie
Heeft u de resultaten van de ecologische 
inventarisatie in het format Projectplan beschreven?

Ja

 
Effecten werkzaamheden
Heeft u de effecten van uw werkzaamheden op de 
aangevraagde soorten in het format Projectplan 
beschreven?

Ja

 
Staat van instandhouding
Heeft u het effect van uw werkzaamheden op de 
staat van instandhouding van de aangevraagde 
soorten in het format Projectplan beschreven?

Ja

 
Maatregelen
Heeft u in het format Projectplan beschreven welke 
maatregelen u gaat nemen?

Ja

 
Alternatieven
Heeft u in het format Projectplan beschreven welke 
alternatieven u voor uw werkzaamheden heeft 
afgewogen?

Ja

 
Wettelijk belang
Wettelijk belang van uw project Volksgezondheid of openbare veiligheid

Dwingende reden van groot openbaar belang
Ruimtelijke inrichting en ontwikkeling

Op welke manier dragen uw werkzaamheden bij aan 
de volksgezondheid en openbare veiligheid?

Zie projectplan pagina 4-5

Op welke manier dragen uw werkzaamheden bij aan 
een algemeen, breed maatschappelijk belang?

Zie projectplan pagina 3-4

Op welke manier dragen uw werkzaamheden bij aan 
ruimtelijke inrichting en ontwikkeling?

Zie projectplan pagina 4

 
Bijlagen
Ik ga de bijlagen op de volgende manier versturen Digitaal als bijlage bij dit formulier
Geselecteerde bijlage(n) Projectplan bij Ontheffingsaanvraag FFwet 

Zuidasdok - 20 juli 2016 - PP24-P08.pdf, Bijlage 3 
RAM ZAD - Veldonderzoek rugstreeppad.pdf, Bijlage 
4 RAM ZAD - Veldonderzoek vleermuizen.pdf, 
Bijlage 15 MER ZAD- Deelrapport natuur en 
ecologie.pdf, Bureau Waardenburg 2013 - 
onderzoek Sperwer Boomvalk in Kenniskwartier.pdf, 



5190017928488                                                                                                                                           Pagina 4 van 4

E.C.O.Logisch 2014 - Aanvullend flora en fauna 
onderzoek Zuidasdok ARNA1401.B.pdf, Machtiging 
Zuidasdok aan IBZ voor aanvraag ontheffing Flora- 
en faunawet.pdf, 
Mitigatieplan_Amsterdam_Zuidas_Zuidasdok_Ecore
sult_DEF - 13juli2016 - Hoge Resolutie.pdf, 
Rapportage Actualisatie milieu-informatie_Bijlage 5 
Toelichting Tracebesluit.pdf, Tracebesluit Zuidasdok 
- Deel III - Toelichting.pdf

 

 
Betaalgegevens
Totaalbedrag voor de aangevraagde ontheffing € 300,-
Betaalwijze Na ontvangst van de factuur
U ontvangt van ons een aparte factuur voor dit bedrag. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om dat bedrag 
aan ons over te maken. 
Naam Arcadis Nederland
Adres Postbus 1018

5200BA 'S-HERTOGENBOSCH
 

 
Instemmingverklaring
U ontvangt over deze aanvraag altijd digitaal bericht van ons. Dit zetten wij in Mijn dossier. U ontvangt van 
ons een email om u te attenderen op statuswijzigingen. Controleer daarom regelmatig uw e-mailberichten 
en berichten in Mijn dossier. 
Uw e-mailadres arjan.schoenmakers@arcadis.com
Ik ga ermee akkoord dat RVO.nl alleen: - berichten over mijn aanvraag plaatst in Mijn dossier

- mij een e-mail stuurt over een statuswijziging van 
mijn aanvraag
Ook verklaar ik dat ik voldoende bereikbaar ben via 
e-mail en via Mijn dossier.

Ik wil de berichten (ook) op papier ontvangen.


