
 
 
 
 
 
 
 

- al vanaf 1980 bezig voor een beter milieu 

Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
 

 secretariaat: 
 Beerseweg 10 
 5451 NS Mill 
 www.mlvc.nl 

     
 
Ons kenmerk : JR1819 
Uw kenmerk :  
Trefwoord : natuurcompensatie
Onderwerp : Wob-verzoek verleende vergunningen met compensatieplicht

 
Op 3 juni hebben we u een aantal vragen gesteld waarop we geen antwoord hebben 
gekregen. Vervolgens hebben we ze op 26 augustus nogmaals gesteld, en helaas 
weer geen antwoord gekregen. Wij verzoeken u
beantwoorden: 
 
 Hoeveel vergunningen heeft u de afgelopen10 jaar verleend, waarin natuur

compensatie is opgenomen?

 Wat was de inhoud van de vergunning en van de compensatieplicht?

 Over welke percelen gaat het hierbij?

 Welke percelen zijn daadwerkelijk gecontroleerd en wat zijn de bevindingen?

 Indien bepaalde percelen nog niet gerealiseerd zijn, wat is dan het vervolg?

Wij stellen deze vragen om ook zelf in het veld te kunnen gaan kijken wat de stand 
van zaken is, en zijn van harte bereid onze bevindingen met u te delen.
 
Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Wet Openbaarheid van Bestuur. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.

    
Jan Reijnen, secretaris MLvC
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: natuurcompensatie 

verzoek verleende vergunningen met compensatieplicht

Op 3 juni hebben we u een aantal vragen gesteld waarop we geen antwoord hebben 
gekregen. Vervolgens hebben we ze op 26 augustus nogmaals gesteld, en helaas 
weer geen antwoord gekregen. Wij verzoeken u de onderstaande vragen alsnog te 

Hoeveel vergunningen heeft u de afgelopen10 jaar verleend, waarin natuur

compensatie is opgenomen? 

Wat was de inhoud van de vergunning en van de compensatieplicht?

Over welke percelen gaat het hierbij? 

percelen zijn daadwerkelijk gecontroleerd en wat zijn de bevindingen?

Indien bepaalde percelen nog niet gerealiseerd zijn, wat is dan het vervolg?

Wij stellen deze vragen om ook zelf in het veld te kunnen gaan kijken wat de stand 
harte bereid onze bevindingen met u te delen.

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de
Wet Openbaarheid van Bestuur.  

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden. 

Jan Reijnen, secretaris MLvC 
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verzoek verleende vergunningen met compensatieplicht 

Op 3 juni hebben we u een aantal vragen gesteld waarop we geen antwoord hebben 
gekregen. Vervolgens hebben we ze op 26 augustus nogmaals gesteld, en helaas 

de onderstaande vragen alsnog te 

Hoeveel vergunningen heeft u de afgelopen10 jaar verleend, waarin natuur-

Wat was de inhoud van de vergunning en van de compensatieplicht? 

percelen zijn daadwerkelijk gecontroleerd en wat zijn de bevindingen? 

Indien bepaalde percelen nog niet gerealiseerd zijn, wat is dan het vervolg? 

Wij stellen deze vragen om ook zelf in het veld te kunnen gaan kijken wat de stand 
harte bereid onze bevindingen met u te delen. 

Het bovenstaande is een verzoek zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de 


