
Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer 6865251

Aanvraagnaam Aanvraag WT1 en WT2 van Windpark IJsselwind

Uw referentiecode 721131

Ingediend op -Geen

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving IJsselwind B.V. en het Waterschap Rijn & IJssel zijn 
voornemens Windpark IJsselwind te realiseren. Het 
windpark bestaat uit drie turbines. Twee windturbines zullen 
in eigendom zijn van IJsselwind B.V. Voor deze windturbines 
(WT1 en WT2) wordt deze aanvraag gedaan.

Gefaseerd Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Bijlagen

Nawoord en ondertekening
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Zutphen

Kadastrale gemeente Zutphen

Kadastrale sectie K

Kadastraal perceelnummer 1687

Bouwplannaam Windpark IJsselwind

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie WT1 wordt gebouwd op perceel K-1687 en WT2 wordt 
gebouwd op perceel K-1512.

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Zie bijlage 1
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Bouwen
Overig bouwwerk bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting Zie bijlage 1

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in m2 
voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte 
van het bouwwerk in 
m2 na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

982

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

2000

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee
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Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

0

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

Hoeveel hele jaren blijft het 
bouwwerk op de locatie bestaan?

30

Hoeveel maanden? 0

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Zie bijlage 1

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

Zie bijlage 1

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst -Geen -Geen -Geen

Cel -Geen -Geen -Geen

Gezondheidszorg -Geen -Geen -Geen

Industrie -Geen -Geen -Geen

Kantoor -Geen -Geen -Geen

Logies -Geen -Geen -Geen

Onderwijs -Geen -Geen -Geen

Sport -Geen -Geen -Geen

Winkel -Geen -Geen -Geen

Overige 
gebruiksfuncties

-Geen -Geen -Geen

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels -Geen -Geen

- Plint gebouw -Geen -Geen

- Gevelbekleding -Geen -Geen

- Borstweringen -Geen -Geen

- Voegwerk -Geen -Geen

Kozijnen -Geen -Geen

- Ramen -Geen -Geen

- Deuren -Geen -Geen

- Luiken -Geen -Geen

Dakgoten en boeidelen -Geen -Geen

Dakbedekking -Geen -Geen

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

-Geen

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Toelichting Bouwen
1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing?
- Geef aan of u een bouwwerk nieuw gaat plaatsen, geheel gaat vervangen of gedeeltelijk gaat vervangen.
Gaat het om een constructieve wijziging bij een interne verbouwing? Kies dan voor 'Het wordt gedeeltelijk vervangen'.

Eventuele toelichting
- Geef eventueel een toelichting op uw werkzaamheden.

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
- Kies voor terrein als u een losstaand bouwwerk plaatst. Kies voor hoofdgebouw als u bouwt op of aan het belangrijkste 
gebouw op een perceel. Een hoofdgebouw is bijvoorbeeld een woning. Een bijgebouw is in functie, manier waarop het is 
gebouwd of formaat ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Een bijgebouw is bijvoorbeeld een schuur, garage of tuinhuisje. 
Onder een ander bouwwerk vallen bouwwerken anders dan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw of overkapping. Dit is 
bijvoorbeeld een plantenkas, hondenhok, volière of speelhuisje. Een constructieve wijziging bij een interne verbouwing wordt 
gezien als bouwen aan of op een gebouw.

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto vloeroppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m2).

4 Bruto inhoud bouwwerk
Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
- Kies bij nieuw te bouwen bouwwerken ook voor Ja.

Wat is de bruto inhoud van het bouwwerk in m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor nieuw te bouwen bouwwerken is de bruto inhoud 0 m3 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
Vul in het veld alleen een heel getal in (zonder toevoeging m3).

5 Oppervlakte bebouwd terrein
Wat is de bebouwde oppervlakte van het terrein in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- Voor onbebouwd terrein is de bebouwde oppervlakte 0 m2 voor uitvoering van de werkzaamheden.

6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk?
- Vul hieronder in gedurende welke periode het bouwwerk aanwezig is.

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?
- Vul hieronder in hoelang het bouwwerk op de locatie blijft bestaan.

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor?
- Kies voor Wonen als het huidige bouwwerk of terrein wordt gebruikt om te wonen. Dit geldt ook voor een terrein waar een 
nieuwe woning wordt gebouwd en dat dus in de toekomst bewoond zal worden. Als het bouwwerk (ook) wordt gebruikt voor 
andere doeleinden dan wonen, kies dan (ook) 'Overige gebruiksfuncties'. Dit geldt ook als het terrein in de toekomst (ook) voor 
andere functies gebruikt gaat worden.

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken?
- Als het bouwwerk zowel een woonfunctie als een overige gebruiksfunctie krijgt, kunt u beide opties kiezen.

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de gebruiksoppervlakte van een woning als volgt: Meet de gehele oppervlakte van de woning. Meet dan de 
oppervlakten waar dragende muren staan en de oppervlakten waarboven het plafond of de schuine muur lager is dan 1,50 
meter en trek deze af van de gehele oppervlakte.
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Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
- U berekent de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied voor een woning als volgt: Bereken de gebruiksoppervlakte van de 
woning. Bereken dan de oppervlakte van toilet-, bad-, en technische ruimtes (bijvoorbeeld de meterkast) en trek deze van de 
gebruiksoppervlakte af. Dit is de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.
- Kies hiervoor als u uw keuzes voor materiaal, kleur en vormgeving persoonlijk wilt toelichten voor de welstandscommissie of 
de stadsbouwmeester.
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Werk of werkzaamheden 
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan 
zullen de werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden worden 
uitgevoerd?

Zie bijlage 1

Welke werken, geen bouwwerken 
zijnde, of welke werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd?

Zie bijlage 1

Wordt grond afgevoerd naar een 
andere locatie?

Ja
Nee

Zijn er obstakels aanwezig die in 
de weg staan voor het uitvoeren 
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat 
een rapport moet worden overlegd 
waarin de archeologische waarde 
is vastgelegd van het terrein dat zal 
worden verstoord?

Ja
Nee
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Toelichting Werk of 
werkzaamheden uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan zullen de werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden worden uitgevoerd?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan, rijksinpassingsplan, beheersverordening, 
exploitatieplan of voorbereidingsbesluit verstaan.

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het 
terrein dat zal worden verstoord?
- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan verstaan. Als het plan dit 
bepaalt, moet u een archeologisch rapport als bijlage bij deze aanvraag voegen.
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Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Omgaan met Afvalstoffen

Welke milieutoets wilt u aanvragen 
(OBM)?

Afvalwater - Een rioolwaterzuiveringsinstallatie wijzigen 
of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1onder a Bor)
Metaalrecycling - Een inrichting voor de opslag van 
Schroot, met inbegrip van autowrakken oprichten, 
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder b Bor)
Autowrakken demonteren (artikel 2.2a lid 2 onder d Bor)
Tweewielige motorvoertuigen demonteren (artikel 2.2.a 
lid 2 onder g Bor)
Banden - Maximaal 10.000 ton van buiten de inrichting 
afkomstige banden van voertuigen opslaan (artikel 2.2a 
lid 2 onder c Bor)
Afvalbrengstation - Uitvoeren van de gemeentelijke 
zorgplicht voor afvalbeheer op een daarvoor bestemde 
locatie, zoals een milieustraat, KCA-depot en andere 
gemeentelijke inrichtingen voor afvalbeheer (artikel 2.2a 
lid 2 onder a Bor)
Medisch afval - Het opslaan van buiten de inrichting 
afkomstige infectueuze afvalstoffen, lichaamsdelen en 
organen, afvalstoffen van cytotoxische en cytostatische 
geneesmiddelen afkomstig van de gezondheidszorg bij 
mens en dier.(artikel 2.2a lid 2 onder b Bor)
Kunststofafval - Opbulken (mengen) van maximaal 
10.000 ton ingezameld kunststofafval niet zijnde voor 
materiaalhergebruik geschikt gemaakt kunststofafval 
door middel van extrusie en spuitgieten en/of 
handelingen die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht 
voor de inzameling van huishoudelijk afval (artikel 2.2a 
lid 2 onder e Bor)
Asbest - Het opslaan van ten hoogste 50 ton verwijderd 
asbest en verwijderde asbesthoudende producten, 
ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn 
verricht door degene die de inrichting drijft (artikel 2.2a 
lid 2 onder h Bor)

Datum: 19 mei 2022 14:34 Aanvraagnummer: 6865251 Bevoegd gezag: Provincie Gelderland Pagina 12 van  20



2 Behandeling materialen en installaties

Welke milieutoets wilt u aanvragen 
(OBM)?

Non-ferro metaal - Een installatie bestemd voor het 
smelten, met inbegrip van het legeren, van non-
ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, en 
met inbegrip van terugwinningsproducten oprichten, 
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Oppervlaktebehandeling - Een installatie bestemd voor 
de oppervlaktebehandeling van metalen en plastic 
materiaal door middel van een elektrolytisch of chemisch 
procedé oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 
1 onder a Bor)
Walsen - Een installatie bestemd voor verwerking 
van ferrometalen door warmwalsen, het smeden met 
hamers, of het aanbrengen van deklagen van gesmolten 
metaal oprichten, wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 
onder a Bor)
Motorrevisie, luchtvaart - Testbanken voor motoren, 
turbines of reactoren of van installaties voor de bouw 
en reparatie van luchtvaartuigen oprichten, wijzigen of 
uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Een spoorwegmaterieelfabriek oprichten, wijzigen of 
uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Het binnen een inrichting verwerken van polyesterhars 
(artikel 2.2a lid 5 Bor)
Mestvergisting - Een installatie voor het vergisten van 
uitsluitend dierlijke mest met een verwerkingscapaciteit 
van ten hoogste 25.000 kubieke meter per jaar of het 
uitbreiden van de capaciteit van de installatie of het 
uitbreiden van de opslagcapaciteit voor vergistingsgas 
of het wijzigen of uitbreiden van de bewerking van 
vergistingsgas (artikel 2.2a lid 8 Bor)
Auto's - De oprichting, wijziging of uitbreiding van 
een installatie bestemd voor het vervaardigen van 
automobielen of automobielmotoren of het assembleren 
van automobielen (artikel 2.2.a lid 1 onder a)
Textielbehandeling - De oprichting, wijziging of 
uitbreiding van een installatie bestemd voor de 
voorbehandeling of het verven van vezels of textiel 
(artikel 2.2.a lid 1 onder a Bor)

3 Energiesystemen

Welke milieutoets wilt u aanvragen 
(OBM)?

Een windturbinepark oprichten, wijzigen of uitbreiden 
(artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem 
met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer 
(artikel 2.2a lid 6 Bor)
Het installeren van een gesloten bodemenergiesysteem 
met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW 
dat is gelegen binnen een interferentiegebied (artikel 
2.2a lid 6 Bor)
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4 Activiteiten

Welke milieutoets wilt u aanvragen 
(OBM)?

Voeding- Genotmiddelen industrie - Een installatie voor 
de voedings- en genotmiddelenindustrie oprichten, 
wijzigen of uitbreiden (artikel 2.2a lid 1 onder a Bor)
Mortel en Beton industrie - Handelingen met betrekking 
tot het vervaardigen van cementmortel, betonmortel of 
betonwaren, en/of het vervaardigen en bewerken van 
betonproducten (artikel 2.2a lid 2 onder f, lid 3 onder b, 
lid 4 onder b Bor)
Veehouderij - Een installatie voor het fokken, mesten 
of houden van dieren oprichten, wijzigen of uitbreiden 
(artikel 2.2a lid 1 onder c tot en met i, en lid 4 onder a 
Bor)
Opslag munitie bij defensie inrichtingen (artikel 2.2.a lid 
7 Bor)
Andere activiteit die aangewezen is in het BOR, maar 
niet voorkomt op deze keuzelijst

5 MER-plicht

Wordt voor de activiteit(en) de 
drempelwaarde zoals genoemd 
in kolom 2 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectraportage (Besluit 
m.e.r.) overschreden?

Ja
Nee

Heeft het bevoegd gezag in een 
m.e.r.-beoordelingsbeslissing 
geoordeeld dat u een 
milieueffectrapport (MER) moet 
opstellen?

Ja
Nee

6 Melding AIM

Bij de aanvraag van de 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets hoort ook een 
melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit. De melding kunt 
u opstellen via de AIM (https://
aimonline.nl/). Hoe wilt u de 
melding indienen?

Ik doe de melding los met de AIM
Ik doe de PDF van de melding als bijlage bij deze 
aanvraag
Voor deze activiteit is geen melding Activiteitenbesluit 
nodig

Eventuele toelichting -Geen
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Toelichting 
Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets

1 Omgaan met Afvalstoffen

Welke milieutoets wilt u aanvragen (OBM)?
- Bij RWZI gaat het om het zuiveringstechnische deel van de rioolwaterzuivering.
Bij metaalrecycling gaat het veelal om metaalrecyclingbedrijven en autodemontagebedrijven.
Autowrakken zijn wrakken van bedrijfsauto's met een maximum gewicht van 3500 kg en personenauto's.
Bij Afvalbrengstation gaat het om inrichtingen waardoor of namens de gemeente uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van 
de Wet milieubeheer, de gemeentelijke zorgplicht voor afvalbeheer. Hier worden handelingen met afvalstoffen verricht die 
mogelijk gericht zijn op de verwijdering van afvalstoffen. Het gaat dan meestal om het opslaan van afvalstoffen waarvoor geen 
nuttige toepassing mogelijk is, zoals asbest. De OBM-plichtige activiteit is het opslaan, verdichten, herverpakken, mengen, 
verkleinen en ontwateren van afvalstoffen met de minimumstandaard verwijdering die afkomstig zijn van huishoudens en door 
of in opdracht van de gemeente zijn ingezameld of ingenomen.
Bij Kunststofafval geldt dat er geen vergunning nodig is als het gaat om (meestal industrieel) kunststofafval dat via extrusie 
en spuitgieten voor hergebruik geschikt wordt gemaakt. De vergunning is ook niet nodig als het gaat om handelingen met 
kunststofafval die vallen onder de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.
Bij Asbest gaat het bijvoorbeeld om het opslaan van asbest bij een asbestsaneringsbedrijf afkomstig van een klus. Het is niet 
altijd mogelijk asbesthoudende afval direct af te voeren van een verwijderingsklus.

2 Behandeling materialen en installaties
Welke milieutoets wilt u aanvragen (OBM)?
- Bij antwoord Motorrevisie gaat het bijvoorbeeld om motorrevisiebedrijven ook testinstallaties voor luchtvaartmotoren.
Voor Mestvergistingsinstallaties tot de genoemde verwerkingscapaciteit is een omgevingstoets nodig.

3 Energiesystemen
Welke milieutoets wilt u aanvragen (OBM)?
- Van een Windturbinepark wordt gesproken als er minimaal drie windturbines in staan.
Een gesloten bodemenergiesysteem is een installatie waarmee, zonder grondwater te onttrekken en na gebruik in de 
bodem terug te brengen, gebruik wordt gemaakt van de bodem voor de levering van warmte of koude ten behoeve van de 
verwarming of koeling van ruimten in bouwwerken. Dit door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een 
bijbehorende warmtepomp circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig.
Een interferentiegebied is een bij gemeentelijke of provinciale verordening aangewezen gebied waarin ordening van 
bodemenergiesystemen wenselijk is.

4 Activiteiten
Welke milieutoets wilt u aanvragen (OBM)?
- Bij de optie "Andere activiteit die aangewezen is in het BOR, maar niet voorkomt op deze keuzelijst" gaat het om een activiteit 
waarvoor volgens het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning beperkte milieutoets moet worden aangevraagd, maar 
die nog niet in Omgevingsloket online is genoemd. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (https://aimonline.nl/), of door het 
raadplegen van de actuele versie van het Besluit omgevingsrecht op de website van de overheid (http://wetten.overheid.nl/
BWBR0027464/), kunt u nagaan of de activiteit onder deze categorie ‘anders’ valt. Verderop in dit formulier kunt u in een 
toelichtingenveld aangeven voor welke activiteit u de omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvraagt.

5 MER-plicht
Wordt voor de activiteit(en) de drempelwaarde zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectraportage (Besluit m.e.r.) overschreden?
- Als de activiteit vermeld staat in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, en de 
drempelwaarden in kolom 2 worden overschreden, kan de aanvraag pas in behandeling worden genomen als de m.e.r.-
beoordelingsprocedure is doorlopen. Dit betekent in het kort dat u eerst schriftelijk aan het bevoegd gezag moet aangeven of 
er vanwege belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Het bevoegd 
gezag zal hierop in een m.e.r.-beoordelingsbeslissing reageren.
Wanneer de activiteit wel vermeld staat in kolom 1 van bijlage D bij het Besluit milieueffectrapportage, maar de drempelwaarden 
in kolom 2 niet worden overschreden, is het niet verplicht om eerst een schriftelijke mededeling te doen en een m.e.r.-
beoordelingsbeslissing af te wachten. Wel zal het bevoegd gezag op basis van de ingediende aanvraag nagaan of zich toch 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen voordoen die aanleiding geven tot het opstellen van een MER.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid (http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/) (opent 
in nieuw venster).

Heeft het bevoegd gezag in een m.e.r.-beoordelingsbeslissing geoordeeld dat u een milieueffectrapport (MER) moet opstellen?
- Als het bevoegd gezag heeft besloten dat u een milieueffectrapport (MER) moet opstellen, dan moet u een 
omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aanvragen. Deze verloopt via de uitgebreide procedure. U kunt dan geen 
omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen.
Als het bevoegd gezag heeft besloten dat u geen MER hoeft op te stellen, moet u de m.e.r-beoordelingsbeslissing waaruit blijkt 
dat het bevoegd gezag geen aanleiding ziet voor het opstellen van een MER als bijlage toevoegen aan deze aanvraag.
Het Besluit milieueffectrapportage staat op de wettenwebsite van de overheid (http://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/) (opent 
in nieuw venster).
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6 Melding AIM
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets hoort ook een melding in het kader van het 
Activiteitenbesluit. De melding kunt u opstellen via de AIM (https://aimonline.nl/). Hoe wilt u de melding indienen?
- Bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning beperkte milieutoets is de melding AIM een verplicht onderdeel van de 
aanvraag. In de melding AIM geeft u de informatie die het bevoegd gezag nodig heeft om te beoordelen of u de vergunning 
krijgt. U kunt de melding los indienen direct na het opstellen met de AIM of na het opstellen de PDF van de melding downloaden 
en als bijlage aan de aanvraag toevoegen. Voeg in dat geval ook alle bijlagen toe die op grond van de AIM verplicht zijn. 
Sommige activiteiten zijn niet meldingsplichtig maar vergen een uitgebreide omgevingsvergunning, dan kunt u hier aankruisen 
"Voor deze activiteit is geen melding Activiteitenbesluit nodig".

Eventuele toelichting
- In dit veld kunt u informatie over de aanvraag vermelden die u in eerdere velden onvoldoende kwijt kon.
Als u de melding opstelt en indient met de AIM, kunt u hier bijvoorbeeld het correspondentienummer van de melding aangeven.
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

tekening_windturbines_in-
cl__fundatie_pdf

Bijlage 4 
Principetekening 
windturbines incl. 
fundatie.pdf

Ongetypeerd

naar_slagschaduw_Wi-
ndpark_IJsselwind_pdf

Bijlage 6 Akoestisch 
onderzoek en 
onderzoek naar 
slagschaduw 
Windpark 
IJsselwind.pdf

Ongetypeerd

terne_veiligheid_Windpar-
k_IJsselwind_pdf

Bijlage 7 Rapportage 
externe veiligheid 
Windpark 
IJsselwind.pdf

Ongetypeerd

gen_onderstation_Wi-
ndpark_IJsselwind_pdf

Bijlage 8 Tekeningen 
onderstation 
Windpark 
IJsselwind.pdf

Ongetypeerd

g_op_de_aanvraag_Wi-
ndpark_IJsselwind_pdf

Bijlage 1 Toelichting 
op de aanvraag 
Windpark 
IJsselwind.pdf

Anders Concept

lage_2_Kadastrale_k-
aart_perceel_WRIJ_pdf

Bijlage 2 Kadastrale 
kaart perceel 
WRIJ.pdf

Ongetypeerd

ichtingstekening_Wi-
ndpark_IJsselwind_pdf

Bijlage 3 
Inrichtingstek-
ening Windpark 
IJsselwind.pdf

Ongetypeerd

ncl__toegangswegen_-
en_opstelplaatsen_pdf

Bijlage 4 
Situatietekening 
Windpark IJsselwind 
incl. toegangswegen 
en opstelplaatsen-.pdf

Ongetypeerd

e_r_-beoordeling_Wi-
ndpark_IJsselwind_pdf

Bijlage 6 Besluit 
m.e.r.-beoorde-
ling Windpark 
IJsselwind.pdf

Ongetypeerd

Bijlage_10_Machtigi-
ngsformulier_pdf

Bijlage 10 
Machtigingsformulie-
r.pdf

Ongetypeerd

Bijlage_11_Uittreksel_Kv-
K_pdf

Bijlage 11 Uittreksel 
KvK.pdf

Ongetypeerd
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document
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Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag 
compleet

Ja
Nee

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik later 
in

 
 
 

Alleen te beantwoorden 
als de bijlagen nog niet 
compleet zijn

De volgende bijlagen dien ik niet in  
 
 

Vul uw eventuele persoonlijke 
opmerkingen over uw aanvraag 
hier in.

 
 
 

Als blijkt dat voor één van de 
onderdelen geen vergunning 
verleend kan worden, wilt u dan 
voor de overige onderdelen wel 
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoons- 
en adresgegevens van de 
aanvrager/melder en, indien van 
toepassing, de gemachtigde 
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de 
geschatte projectkosten / kosten 
van de werkzaamheden openbaar 
te maken?

Ja
Nee

  Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er 
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

Niet verplicht in te vullen 
indien u gemachtigde 
bent

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

Handtekening
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar 
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld 
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning
Naam: Provincie Gelderland
Bezoekadres: Markt 11

6811 CG, Arnhem
Postadres: Postbus 9090

6800 GX, Arnhem
Telefoonnummer: 026-359 9999
Faxnummer: 026-359 9998
E-mailadres: provincieloket@gelderland.nl
Website: www.gelderland.nl
Contactpersoon: Provincieloket
Bereikbaar op: alle werkdagen van 08.30 tot 16.30
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