Dossier met MER of MER-ontheffing?

Natuurtoets is
geïntegreerd in
MER(-ontheffing).

Ja
Nee

Bepaal of de natuurtoets relevant is aan de hand van de volgende 3 stappen.

Is er sprake van een
uitbreiding op
braakliggend terrein
met beschermde
soorten?

Beschermde soorten
zijn te verwachten bij
groen en met zekerheid
bij donkergroen.

Raadpleeg de
biologische
waarderingskaart
(BWK).

Indien de uitbreiding
in (donker)groen
terrein valt, is de
natuurtoets relevant.
Is er impact op
geïnventariseerde
beschermde soorten
op eigen terrein?

Bevinden er zich één of meerdere
geïnventariseerde beschermde soorten op eigen
terrein?

Bij een risico op
impact op deze
soort(en) is de
natuurtoets relevant.

Is er impact op de
natuurwaarden in de
omgeving door
emissies?

Zijn er
installaties met
emissies van
NOx, SOx en/of
NH3?

Ga (ongeacht de
kleurcode) ook na of de
emissiepluim reikt over
Nederlandse Natura2000gebieden en hierdoor de
natuurtoets relevant is.

Vul de depositiescan in
en voeg het resultaat toe
aan de milieuvergunningsaanvraag
(ook bij kleurcode
“groen”).

Kleurcode “rood” betekent dat de
emissiepluim reikt over
beschermde natuur die gevoelig is
voor deze emissies. De
natuurtoets is dan relevant.

Wat als de natuurtoets relevant is?

De natuurtoets is
relevant door de
aanwezigheid van
beschermde dier- of
plantensoorten op
eigen terrein.

Ga na welke beschermde
soorten voorkomen aan
de hand van de
flowchart bij het
“Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse
haven” of neem contact
op met het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen.

Vul het
modelformulier
voor een
aanvraag tot
afwijking in.

De natuurtoets is
relevant door risico op
een betekenisvolle
aantasting door
emissies.

Maatregelen op
eigen terrein of
herlokaliseren naar
het netwerk van
ecologische
infrastructuur
binnen het
havengebied?

Een afwijking op de
verbodsbepalingen van het
Soortenbesluit is mogelijk.
Neem contact op met het
Gemeentelijk Havenbedrijf
Antwerpen.

Een PB is vereist,
tenzij het ANB
akkoord is dat een
PB niet nodig is.

Een afwijkingsaanvraag of
passende beoordeling kan je
vooraf voorleggen aan het ANB
ter goedkeuring, maar dit hoeft
niet.

Voeg de PB/afwijkingsaanvraag
en de goedkeuring van ANB (indien
voorhanden) toe aan het dossier.

Raadpleeg de
praktische
wegwijzers als hulp
bij het opstellen
van de PB.

