ADVIESAANVRAAG NIEUW PROJECT
Projectnummer Commissie

Bevoegd gezag en initiatiefnemer(s)
Bevoegd gezag (coördinerend)

Naam: Gemeente Berkelland
Adres: Postbus 200, 7270 HA BORCULO
Contactpersoon: G.J. Hans
Tel.: 0545 - 250320
E-mail: g.hans@gemeenteberkelland.nl

Eventueel mede-bevoegd gezag
Initiatiefnemer(s)

Naam: Gemeente Berkelland
Adres: idem
Contactpersoon:
Tel.:
E-mail:

Project en procedure
Titel en locatie project/plan

Bestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”

Te nemen besluit(en)1

Bestemmingsplan

M.e.r.-(beoordelings)plichtige

Kaderstellend plan voor mer-plichtige activiteiten

activiteit2

Bestemmingsplan met mogelijk significant negatieve
effecten voor Natura 2000-gebieden

Type advies/fase

procedure3

advies reikwijdte en detailniveau

Planning
Startdatum procedure/adviestermijn4

17 februari 2016

Termijn van terinzagelegging

17 februari 2016 t/m 29 maart 2016

Wel/niet betrekken zienswijzen

ja

Tarief advisering en facturering
Tarief (in te vullen door Comm. m.e.r.)5
Bankrekening nr. Cie. m.e.r.

I.v.m. de betaling, klik een van onderstaande opties aan:

1

Geef hier aan welk(e) besluit(en) de m.e.r.-procedure gekoppeld is, bijvoorbeeld het type plan of vergunning.

2

Categorie volgens de C- en/of D-lijst uit het Besluit m.e.r.

3

Geef hier aan welk type advies aan de Commissie wordt gevraagd: advies over reikwijdte en detailniveau,

toetsingsadvies, tussentijds toetsingsadvies, anders nl…..
4

Vul hier de startdatum van de adviestermijn in. Normaalgesproken komt deze overeen met de start van de

procedure/terinzagelegging. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer de Commissie wordt gevraagd om een
tussentijds advies zonder terinzagelegging.
5

Als in dit tarief een zogenaamde ‘combinatiekorting’ is verwerkt, is er sprake van twee adviezen in dezelfde

m.e.r.-procedure. Voorwaarde voor het combinatietarief is dat de twee of meer adviesmomenten binnen twee jaar
plaatsvinden. Het genoemde tarief geldt voor één advies, tenzij anders aangegeven.

ADVIESAANVRAAG NIEUW PROJECT
☒ De factuur kan direct worden verzonden aan hiernavolgend adres
☐ Stuur mij eerst een prijsopgave (indien nodig adressering voor de prijsopgave aangeven)

Gegevens t.b.v. facturering

Naam: Gemeente Berkelland

Vermeldt u hier ook evt. verplichting-

Postadres: Postbus 200, 7270 HA BORCULO

nummers / overige kenmerken die uw
financiële administratie nodig heeft om
onze factuur in behandeling te kunnen
nemen!

Afdeling: Team dienstverlening omgeving
Aanslagnummer BTW: 8135.85.922.B.01
Referentie/boekingsnummer:

