
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Groningen, 21 september 2018 

Dossiern K1 1802 

Documentnr. :2018-063298 

Verzonden :21 september 2018 

Gelet op:
het verzoek van Bügel-Hajema te Assen, ontvangen op 10 september 2018, namens 
Gemeente Stadskanaal;
de Wet natuurbescherming;

BESLUITEN:

Aan Gemeente Stadskanaal, een verklaring van geen bedenkingen af te geven tegen'het verlenen 
van een Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.27 Wabo annex art. 6.10a Bor door het Col-
lege van lburgemeester en wethouders van de Gemeente Stadskanaal aan Zonnepark Stadskanaal 

te Dokkum.

voor de activiteit:
in het plangebied:

in de gemeente:
met GPS-coördinaten:
zoals beschreven in rapport:

voor de ontheffingsperiode:

Op grond van:

een ontheffing te verlenen van de 

A 

verbodsbepalingen van art.

ten aanzien van de beschermde soort:

realisatie van een zonnepark;
langs de Van Boekerenweg, N378, in Stadskanaal 
(figuur 1 in de Overwegingen bij besluit);
Stadskanaal;
5301027041, 6.94107186; V 

Powerfie/d Nederland 7 september 2018.
"Activiteitenplan poelkikker in verband met de geplande 
bouw van een zonnepark aan de Wildep/aats te 
Stadskanaal" Rapportnummer 18-214, Projectnummer 
18-0572;

vanaf de verzenddatum van dit besluit tot en met 1 
januari 2024.

artikel 3.8 lid 1 en 5 van de Wet natuurbescherming;

lid opzettelijk verstoren;
lid beschadigen of vernielen van voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen;

poelkikker (Pelophylax Iessonae);

De_bijlagen deel uit te laten maken van dit besluit.

16 oktober 2018

U383
gewaarmerkt



lV. Voor zover de aanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften en beperkingen,
zijn deze laatste bepalend. Bij strijdigheid tussen de -voorschriften en de bijlagen bij dit besluit pre-
valeren deze als volgtï 

voorschriften;
overwegingen bij besluit;
de aanvraag van 10 september 2018, inclusief Powereld Nederland 7 september 2018.
"Activiteitenplan poelkikker in verband met de geplande bouw van een zonnepark aan de Wil-
dep/aats te Stadskanaal Rapportnummer 18-214, Projectnummer 18-0572.

Dat als er op het Wnb-deel van de omgevingsvergunning geen zienswijzen worden ingebracht die 
gevolgen hebben voor deze verklaring van geen bedenkingen, deze ontwerp-vvgb als definitief kan 
worden beschouwd.

Groningen, 21 september 2018 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

namens dezen:

HoogenNerf 

Hoofd van de afdeling Landelijk Gebied en Water 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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Toelichting 
Wij verwijzen u naar de bijlage Overwegingen bij het Besluit voor nadere motivering.

Bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na 
verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de 
digitale brochure 'Bezwaar maken tegen een besluit' die u kunt vinden op de website van de provincie 
Groningen (www.provincieqroninqen.nl). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij 
het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een 
toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige 
voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie 
Wij vertrouwen er op dat voldoende duidelijk is welke voorwaarden aan dit besluit verbonden zijn.
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 050 316 48 89. U wordt dan 
doorverbonden met een medewerker die uw vragen zal beantwoorden. Bij correspondentie over deze 
brief verzoeken wij u het correspondentienummer te vermelden.
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BIJLAGEN 

Voorschriften 
Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften 
Dit besluit is enkel van toepassing op poelkikker en de beschreven verboden handelingen.
Dit besluit geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor 
zover in dit besluit zelf niet anders is aangegeven.
De ontheffinghouder dient onvenNijld contact op te nemen met Provincie Groningen indien bij het 
uitvoeren van de werkzaamheden van het project betreffende beschermde soort(en) of andere be-
schermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in 
voorschrift 2 noodzakelijk zijn.
Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of 
haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De 
ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 
juiste naleving van deze ontheffing.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van dit besluit en de bijbehorende 
documenten op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden ge-
toond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een (ecologisch) logboek bij gehouden te wor-
den. Uit dit logboek moet aantoonbaar blijken wanneer en op welke wijze de hier beschreven 
voorschriften zijn uitgevoerd. Dit logboek moet op verzoek worden getoond aan de daartoe be-
voegde toezichthouders of opsporingsambtenaren._
De ontheffinghouder dient,zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend 
is, bijgevoegd meldingsformulier in te vullen en ons toe te sturen, uiterlijk een week voorafgaand 
aan de werkzaamheden.

Specifieke voorschriften 
Alle mitigerende maatregelen dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskun-
dige1 op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
Bij de planning van de werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met de seizoenactivi-
teiten van de soorten waarvoor ontheffing wordt verleend, om verstoring in de meest kwetsbare 
perioden (zoals in dit geval de voortplantingsperiode van maart tot september) te voorkomen. De 
genoemden perioden kunnen zowel eerder als later beginnen en/of eindigen, afhankelijk van de 
lokale klimatologische omstandigheden en van de meteorologische omstandigheden voorafgaand 
aan en tijdens de werkzaamheden. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden dient te worden bepaald door een deskundige op het gebied van de betreffende 
soort.

Provincie Groningen verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren 
enlof te, begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecieke ecologie. De ervaring en kennis dient te zijn opgedaan doordat 
de deskundige:

op dan wel universitair niveau, een opleiding hee genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; enlof 
op MBO niveau een opleiding heeft afgerond met als zwaartepunt de natuurwetgeving, soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van 
die soorten; enlof 
als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals bijvoorbeeld een bureau welke is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus;
enlof 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande 
organisaties (zoals bijvoorbeeld Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch 
Genootschap, KNNV, NJN, lVN, ElS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting 
Beheer Natuur en Landelijk gebied); enlof 
zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring enlof bescherming.
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10. De hier beschreven voorschriften dienen in een ecologisch werkprotocol te worden opgenomen.
Dit ecologisch werkprotocol dient op de locatie aanwezig te zijn en dient onder betrokken werkne-
mers, met name ook de uitvoerenden op de bouw-of projectlocatie, bekend te zijn. Werkzaamhe-
den dienen conform dit protocol te worden uitgevoerd.
Gezien de lange doorlooptijd vande voorbereidingsfase, is het denkbaar dat er kan worden afge-
weken van bovengenoemde planning. lndien dit het geval is, zal dit schriftelijk aan de provincie 
Groningen worden medegedeeld.
Alle maatregelen dienen als volgt te worden uitgevoerd zoals ook beschreven in het bij de aan-
vraag gevoegde activiteitenplan:

De te dempen sloten dienen in september droog gezet te worden.
Eventuele kikkervisjes (mogelijk ook van poelkikker) en andere waterdieren dienen door de 
ecologisch deskundige te worden afgevangen met behulp van een schepnet. Deze dieren die-
nen in nabijgelegen geschikt water te worden vrijgelaten.
ln de winter dient de noordelijkste sloot, waar de poelkikker is vastgesteld, als volgt verbreed 
te worden:

Onder begeleiding van de deskundige ecoloog wordt eerst de grond achter de oever 
weggegraven.
Daarna wordt de tussenliggende oever venNijderd waardoor een bredere sloot ontstaat 
met een flauwe oever, met een helling van maximaal 2 of flauwer (tot 4 

Maximaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden dient het plangebied gecheckt te 
worden op aanwezigheid van amfibieën. Daarna dient het werkterrein ongeschikt gemaakt te 
worden door het kort te maaien, richting op, met een maaibalk ingesteld op 
Vervolgens dienen tijdelijke schermen geplaatst te worden om te zorgen dat amfibieën het 
werkgebied niet kunnen bereiken. Het plaatsen van schermen dient onder ecologische bege-
leiding te gebeuren.
Om voor meer ovenNinteringshabitat te zorgen, dienen boomstronken en snoeiafval op een 
maximale afstand van 100 meter van het water in rillen ven/verkt te worden. Dit kan onder de 
zonnepanelen.
De heg die gepland staat ten zuiden van de meest noordelijke sloot, mag niet leiden tot scha-
duw op de oever van deze noordelijke sloot.

Overige voorschriften 
13. Indien blijkt dat de in dit besluit gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop 

de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient zeker vier maanden voor het verstrijken van 
deze termijn een nieuwe aanvraag indienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

14. Aanspreekpunt in het kader van dit besluit en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het Loket,
loketverqunninqen@provincieqroninqen.nl. U kunt ook contact opnemen met Afdeling Landelijk 
Gebied en Water van-de Provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP, Groningen.
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Verklaring van geen bedenkingen 

Geacht college,

op 10 september 2018 ontvingen wij een verzoek om een verklaring van geen bedenkingen in het 
kader van een aanvraag voor een ontheffing soortbescherming Wnb. Dit staat bij ons geregistreerd 
onder nummer K11802.

Gelet op de Wet natuurbescherming en de Algemene wet bestuursrecht verklaren Gedeputeerde 
Staten van de Provincie Groningen:

geen bedenkingen 

te hebben tegen het verlenen van een Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.27 Wabo annex 
art. 6.10a Bor van de Wabo door het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente 
Stadskanaal aan Zonnepark Stadskanaal zoals genoemd in bijgevoegd besluit.

Indien tegen dit besluit geen bedenkingen worden ingebracht die leiden tot aanpassing van het 
ontwerpbesluit, zal het ontwerpbesluit gelijk zijn aan het definitieve besluit.

Hier leest u de overwegingen die aan dit besluit ten grondslag liggenl gericht aan de 
aanvrager/initiatiefnemer van de beschreven activiteit.
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Gverwegngen bi 

Aanvraaggegevens 
Dossiernummer:
Ontvangstdatum aanvraag:

K11802.
10 september 2018.

Onderwerp: Verzoek om ontheffing in het kader van soortbescherming.
Activiteitenplan: Powere/d Nederland 7 september 2018.

"Activiteitenp/an poelkikker in verband met de geplande bouw 
van een zonnepark aan de Wildeplaats te Stadskanaal 
Rapportnummer 18-214, Projectnummer 18-0572.

Vastgestelde beschermde soort: Poelkikker (Pelophylax lessonae).

Aangevraagde verbodsbepalingen: van art.
lid opzettelijk verstoren van individuen 

o lid beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen.

Een aanvraag in het kader van gebiedsbescherming wordt door u niet nodig geacht en zal hier 
derhalve verder buiten beschouwing gelaten worden. Wij delen dit oordeel.

Activiteit 
Activiteit:

Reden voor deze aanvraag:

Realisatie en exploitatie van het zonnepark nabij Stadskanaal.

Het project omvat de inrichting van het agrarische gebied met 
zonnepanelen. Vanwege landschappelijk aspecten worden enkele 
watergangen verlegd, waarbij ook enkele watergangen in het plangebied 
worden gedempt. De rest blijft behouden ten behoeve van de 
waterafvoer in het gebied. Er worden geen bomen gekapt. ln de 
toekomst is het de bedoeling dat er schapen onder de zonnepanelen 
komen te grazen. Ook is het mogelijk dat er planten en kruiden in 
gezaaid worden.

Er zal een parkeervoorziening aangebracht worden die gebruikt wordt 
voor onderhoud aan het zonnepark. Het leggen van de panelen en 
plaatsen van de omvormers zal enkele maanden in beslag nemen. Om 
het park aan te sluiten op het elektriciteitsnet zal Tennet de nodige 
aanpassingen moeten doen; deze werkzaamheden kunnen 1,5 2 jaar 
in beslag nemen. Zodra het zonnepark is gerealiseerd zal het worden 
beheerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het onderhoud van de 
systemen, maar ook het monitoren van het zonnepark en diverse 
administratieve werkzaamheden.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is, samen met het 
uitvoeren van klimaatadaptatieve maatregelen, van belang om het 
verlies van biodiversiteit te voorkomen. De activiteit levert met het 
opwekken van hernieuwbare zonne-energie een bijdrage aan de 
beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Daarmee worden de 
gevolgen van klimaatverandering voor flora en fauna beperkt. IHieronder 
vallen ook soorten met een nationale of Europese beschermingsstatus,
waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Hiermee 
dient de activiteit het belang van (de bescherming van) flora en fauna.
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Plangebied:

GPS-coördinaten:

Geplande werkzaamheden:

Planning van de 
werkzaamheden:

Lange de Van Boekerenweg, N378, in Stadskanaal, zoals omschreven 
in figuur De locatie is te bereiken via de Van Boekerenweg en de 
Esdoornetaat.

53.01027040799065, 6.94107185869143.

sloten verbreden en/of dempen;
parkeervoorziening aanleggen;
zonnepanelen plaatsen;
inzaaien en beheren (begrazing door schapen).

Op moment van aanvragen is nog niet exact bekend wanneer het 
zonnepark wordt gerealieeerd en in bedrijf genomen. Daarom is op het 
aanvraagformulier als aanvangedatum 1 januari 2019 aangenomen, de 
voorziene start van de bouw van het zonnepark. Uitgaande van een 
inbedrijfnarne van het gehele zonnepark (aanvang operationele periode)
na 24 maanden en een exploitatieperiode van maximaal 30 jaar ie 
derhalve een einddatum van 1 januari 2051 opgenomen. Het besluit (de 
verklaring van geen bedenkingen) zat daarom afgegeven worden enkel 
voor de realisatie van het zonnepark en niet voor exploitatie. Na 
realisatie vindt irnrnera enkel beheer en onderhoud plaats, waarmee 
negatieve effecten op soorten niet verwacht worden 

De pianning ia dat de bouw van het zonnepark plaatsvindt in 2020/2021.
Daarna zei het enkele maanden duren om het park aan te leggen. Na de 
aanleg zal er alleen onderhoud plaatsvinden aan het park. Aan het 
einde van de looptijd van maximaal 30 jaar zat de eigenaar van het 
zonnepark de grond weer opieveren in haar oorspronkelijke staat.

Figuur 1 Linke de globale situering van het plangebied (blauw omoirkeld). Rechts de bouwtekening van het zonnepark (bron:
PowerField Nederland 

Alternatievenafweging 
Andere vormen van groene energie kunnen bestaan uit energie uit wind of biomassa. Voor wind-
parken wordt momenteet nog veel onderzoek gedaan naar windmolen slachtoffers. Over energie uit 
biomassa ia nog veel discussie over de duurzaamheid. Zonne-energie wordt ten aanzien van be-
schermde soorten daarmee gezien als minst ingrijpende vorm en levert ook een hoog rendement op.
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Naast agrarische percelen kunnen zonnepanelen ook geplaatst worden op daken, industrieterreinen,
als overkapping op parkeerplaatsen. Dit zijn kleinere oppervlakken waardoor het rendement ook veel 
lager ligt. ln het beleid 'Stadskanaal op zon' heeft de gemeente aangegeven op termijn 600 hectare 
aan zonnepark te willen realiseren. Binnen dit beleid zijn een aantal randvoorwaarden gesteld voor 
locaties voor zonneparken.Ook stelt de provincie voorwaarden aan locaties'voor zonneparken waarbij 
na'op daken en bedrijventerreinen de voorkeur uit gaat naar locaties'aangrenzend aan stedelijk 
gebied.

Voor het behalen van hetrendement is een groot genoeg aaneengesloten oppervlak nodig, het liefst 
een locatie met weinig schaduwvorming en in de buurt van bebouwing waar de energie gebruikt kan 
worden.rTevens is het van belang dat het mogelijk is het zonnepark aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet. Dit is op de locatie van het plangebied mogelijk. Hierbij komt dat het plangebied in de 
huidige situatie intensief in gebruik is als akkerbouwgebied. De locatie grenst aan de N378, en vlak 
daarachterstedelijk gebied.Deze inrichting en ligging zorgen er mede voor dat de natuurwaarden op 
de beoogde locatie laag zijn (zie ook de rapporten van het ecologisch onderzoek) en dat de effecten 
op natuurwaarden bij uitvoering van het plan zeer gering zijn. De natuurwaarden zullen naar 
verwachting zelfs vergroot worden bij uitvoering van het plan. Andere locaties aangrenzend aan 
stedelijk gebied zijn schaars en bieden onvoldoende alternatief om de doelstellingen van de gemeente 
te halen.

Eindoordeelalternatievenafweging 
Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is. ln deze 
situatie wordt met de gekozen locatie, werkwijze, planning en inrichting (buiten de kwetsbare periode)
schade aan de aanwezige beschermde soort voorkomen of zoveel mogelijk beperkt.

Belangenafvveging 
De verklaring van geen bedenkingen (lees: ontheffing) is aangevraagd voor poelkikker op basis van 
de belangen:
o volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar be-

4 

lang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het mi-
lieu wezenlijke gunstige effecten;
ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke 
habitats.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is, samen met het uitvoeren van klimaat-
adaptatieve maatregelen, van belang om het verlies van biodiversiteit te voorkomen. De activiteit 
levert met het opwekken van hernieuwbare zonne-energie een bijdrage aan de beperking van de 
uitstoot van broeikasgassen. Daarmee worden de gevolgen van klimaatverandering voor flora en 
fauna beperkt. Hieronder vallen ook soorten met een nationale of Europese beschermingsstatus,
waarvoor Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Hiermee dient de activiteit het belang 
van (de bescherming van) flora en fauna.

De Rijksoverheid wil in 2050 bijna geen uitstoot meer van broeikasgassen zoals C02. Door het 
inzetten van zonneparken is minder fossiele brandstof nodig en neemt de COz-uitstoot dus af. 0m het 
doel van 14% duurzame energie in 2020 en 16% duurzame energie in 2023 te behalen, zijn meer 
duurzame energiebronnen nodig. ln de provincie Groningen is er extra urgentie. Hier ervaren inwoners 
dagelijks de gevolgen van aardgaswinning.De Provincie sluit dan ook aan bij de doelstelling van de 
Rijksoverheid om in 2050 alle energie in Groningen duurzaam op te wekken. De Provincie wil in 2020 
zelfs 21 procent van alle energie duurzaam opwekken. Dit zonnepark maakt onderdeel uit van deze 
doelstelling.

Daarnaast is uitgebreide aandacht voor de mogelijkheden om met dit zonnepark een groene plus te 
creëren voor de biodiversiteit. Poelkikkers zijn vastgesteld, maar niet in grote aantallen en-het gebied 
wordt als suboptimaal leefgebied bestempeld. Het plangebied heeft ook voor andere soorten op dit 
moment geen belangrijke waarde. Door de steile oevers en de nutriëntrijke condities zijn er weinig 
mogelijkheden voor planten en dieren. ln het plangebied worden voornamelijk de watergangen als 
(suboptimaal) leef- en voortplantingsgebied'gezien voor groene kikkers. Het is echter wel mogelijk om 
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meerwaarde te creëren voor verschillende soortgroepen. Door het verflauwen van de oevers en iets 
uitdiepen van de sloten, worden er veel betere kansen gecreëerd voor amfibieën en libellen. De 
aanplant van nectarrijke kruiden of besdragende beplanting in enkele overhoekjes vormt een goede 
stimulans voor diverse insectensoorten en vogels. Door het leefgebied op deze wijze te optimaliseren,
is de verwachting dat het aantal poelkikkers, maar ook andere diersoorten, zal groeien.

Eindoordeel belangenafweging 
De geldende belangen zijn voldoende onderbouwd om de negatieve effecten op de poelkikker, die als 
gevolg van de uitvoering de voorgenomen activiteit zullen optreden, te rechtvaardigen.

Ecologische afweging met betrekking tot soortbescherming 
Onderzoeksmethode 
Verkennend veldonderzoek: ln 2016.
Verkennend onderzoek uitgevoerd door: Koeman Bijkerk.
Nader onderzoek op: 5 en 19 juli 2018.
Nader onderzoek uitgevoerd door: Bureau Waardenburg.

Het onderzoek is uitgevoerd door een ecoloog, deskundig op het gebied van poelkikker, tijdens twee 
dagen in een geschikte periode en bij geschikte weeromstandigheden.

De beschreven inventarisatie is voldoende om de aanwezigheid en functies binnen het plangebied 
van poelkikker vast te stellen.

Onderzoeksresultaten en functies in het plangebied 
Aanwezigheid van poelkikker is tijdens het onderzoek vastgesteld. Met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid is poelkikker tijdens de geplande werkzaamheden in de uitvoeringsperiode in het 
plangebied aanwezig.

ln de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de poelkikker bekend. Uit gegevens van de 
NDFF blijkt dat de dichtstbijzijnde populatie poelkikker zich op een afstand van ongeveer 13 kilometer 
bevindt. Ook zijn oude waarnemingen (uit 1991 en 1992) bekend van poelkikker nog dichter bij het 
plangebied.

Tijdens het veldbezoek in2016 werden er veel kikkers van het groenekikkercomplex in het plangebied 
aangetroffen. Aanwezigheid van poelkikker in de watergangen en de omliggende oevers in het 
plangebied kon niet worden uitgesloten. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft in 2018 een nader 
onderzoek naar aanwezigheid van de poelkikker plaatsgevonden.

Tijdens de nadere veldonderzoeken in 2018 zijn met behulp van een RAVON schepnet de sloten 
binnen het plangebied bemonsterd. Per bezoek is dit gedurende ongeveer 3,5 uur gedaan op de 
meest kansrijke locaties. Het eerste bezoek is afgelegd op 5 juli 2018 maar leverde geen gevangen 
kikkers op, wel zijn er circa 20 groene kikkers gezien. Tijdens het tweede veldbezoek op 19 juli 2018 
zijn ongeveer 20 groene kikkers waargenomen in de noordelijke sloot. Eén kikker is gevangen en 
gedetermineerd als poelkikker.

ln een andere sloot waar in 2016 veel groene kikkers zaten, zijn slechts zo'n tien groene kikkers 
waargenomen. Er is goede zichtwaarneming gedaan van een bastaardkikker. Deze kikker was op 
het oog al te groot voor poelkikker. Mogelijk zijn er in 2018 minder groene kikkers aanwezig dan in 
2016. Door de aanhoudende droogte stond de noordelijke sloot deels droog waardoor minder geschikt 
habitat over is voor poelkikker. Dit zal ook het voortplantingssucces negatief hebben beïnvloed. Er zijn 
tijdens het veldbezoek slechts enkele larven gevangen in deze sloot.

De poelkikker komt in elk geval voor in de meest noordelijke sloot van het plangebied. Het is mogelijk 
dat hij ook in de rest van het plangebied voor komt. De sloten waarin hij verwacht wordt, zouden dan 
gebruikt kunnen worden als voortplantingshabitat. Aangezien de poelkikker doorgaans op het land 
overvvintert, is de omringende vegetatie van belang als vaste rustplaats. De te dempen sloot is juist 
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minder geschikt voor poelkikker, aangezien deze dieper en breder is met minder vegetatie. ln deze 
sloot zijn ook geen groene kikkers aangetroffen tijdens de veldbezoeken. Al met al kan aanwezigheid 
'van poelkikker in het plangebied dus niet uitgesloten worden, maar het leefgebied is niet meest ideaal.
Zowel de voortplanting- als ovenNinteringsmogelijkheden voor poelkikker zouden nog flink 
geoptimaliseerd kunnen worden.

Negatieve effecten 
De in de aanvraag omschreven ingreep heeft negatieve effecten op essentiële functies binnen het 
plangebied voor poelkikker. De werkzaamheden hebben effect op het aangetroffen 
voortplantingswater (de meest noordelijke sloot) binnen het directe plangebied. Daarnaast heeft de 
ingreep negatieve effecten op individuen van deze soort. De winterverblijfmogelijkheden blijven door 
de werkzaamheden onaangetast.

Het dempen van de meest noordelijke sloot kan leiden tot beschadiging of vernieling van vaste 
voortplantings- en rustplaatsen. Het creëren van een brede ondiepe oeverzone langs deze sloot kan 
dienen als functioneel verbeterde voortplantingshabitat van poelkikker.

Maatregelen om negatieve effecten te voorkomen of te minimaliseren 
Met de door u voorgestelde werkwijze, planning en inrichting en de op bladzijde 9 van het 
activiteitenplan voorgestelde maatregelen worden de effecten zo veel mogelijk beperkt. Deze en 
andere maatregelen zijn nader uitgewerkt in de Voorschriften. Globaal komt dit neer op het volgende:
o werken buiten de kwetsbare periode;

dieren vangen en uitzetten;
begeleiding van de werkzaamheden door ecologisch deskundige.

Aangezien zowel bastaar-:l- als poelkikker hier zijn vastgesteld, zijn er het gehele jaar amfibieën in het 
water; bastaardkikkers overwinteren ook in de modder op de bodem van de sloot. Door in september 
de te dempen sloten drocg te zetten, zullen alle groene kikkers het water verlaten. Eventuele late 
kikkervisjes (mogelijk ook van poelkikker) en andere waterdieren dienen door een ecoloog te worden 
afgevangen met behulp van een schepnet. Deze dieren dienen in nabijgelegen geschikt water te 
worden vrijgelaten.

ln de winter kan de noordelijkste sloot, waar de poelkikker is vastgesteld, verbreed worden. Onder 
begeleiding van de deskundige ecoloog wordt eerst de grond achter de oever weggegraven. Daarna 
wordt de tussenliggende oever verwijderd waardoor een bredere sloot ontstaat met een flauwe oever.
De bastaardkikkers die in de sloot overwinteren, worden op deze manier niet verstoord en de 
poelkikkers die op het land ovenivlnteren ook niet.

Grondwerkzaamheden zoals het dempen van de zuidelijke sloot, dienen te gebeuren volgens het 
werkprotocol waarbij de zorgplicht in acht wordt genomen. Daarin staan maatregelen opgenomen 
zoals het plaatsen van een amfibiewerend scherm, voor beschermde soorten ongeschikt maken van 
het werkterrein, een laatste ecologische controle vooraf.

Maximaal twee weken voorafgaand aan de werkzaamheden moet het plangebied nogmaals gecheckt 
worden op aanwezigheid van amfibieën. Vervolgens zullen maatregelen genomen moeten worden om 
het doden, vervvonden en verstoren van poelkikkers te voorkomen. Zo dienen er tijdelijke schermen 
geplaatst te worden om te zorgen dat amfibieën vhet werkgebied niet kunnen bereiken. Het plaatsen 
van deze schermen dient onder ecologische begeleiding te gebeuren.

De verbreding van de noordelijke sloot compenseert het leefgebied voor amfibieën dat verloren gaat 
bij het dempen van een andere sloot. Het oppervlak aan water zal echter toenemen, en de noordelijke 
sloot zal een veel geschikter habitat voor amfibieën vormen dan de sloot die gedempt wordt.

Door de inrichting op het land ook af te stemmen op amfibieën, kan er tevens meer geschikt 
overwinteringshabitat voor de poelkikker gecreëerd worden. Om voor meer overwinteringshabitat te 
zorgen, zullen boomstronken en snoeiafval op een maximale afstand van 100 meter van het water in 
rillen verwerkt worden. kan onder de zonnepanelen. Hierin kunnen amfibieën zoals poelkikker 
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overwinteren. Daarnaast geven rillen ook schuilmogelijkheden voor onder andere kleine 
marterachtigen.Voorkomen dient te worden dat de heg die gepland staat ten zuiden van de meest 
noordelijke sloot, leidt tot schaduw op de oever. Dit zou het habitat minder geschikt makenvoor 
poelkikker.

Overtreding verbodsbepalingen 
Negatieve effecten als gevolg van de ingreep leidt tot overtreding van:

artikel 3.5 van soorten genoemd in bijlage lV, onderdeel bij de 
Habitatrichtlijn, bijlage ll bij het Verdrag van Bern of bijlage l bij het 
Verdrag van Bonn, met betrekking tot: Poelkikker 
e lid het opzettelijk verstoren; (Pelophy/ax /essonae)

lid het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rust-
plaatsen van in het wild levende dieren.

Ontheffing voor opzettelijk verstoren van individuen van poelkikker is niet bewust aangevraagd, omdat 
gewerkt wordt buiten de kwetsbare periode, waarin de poelkikker van de te vergraven sloot geen 
gebruik maakt. Desalniettemin zal zorgvuldig gehandeld worden, middels het plaatsen van 
amfibiewerende schermen en het wegvangen van dieren. Dit leidt tot verstoring, verbodsbepaling van 
artikel 3.5 lid 

Gunstige staat van instandhouding 
De poelkikker komt vooral in het oosten en zuiden van Nederland voor. Het is een warmteminnende 
soort met een voorkeur voor onbeschaduwde, voedselarme wateren. De poelkikker neemt enigszins 
toe sinds 1990, al lijkt er in de laatste tien jaar weer sprake van afname. De staat van instandhouding 
is matig ongunstig (compendium voor de leefomgeving, 2018).

Door de uitvoering van de genoemde maatregelen, inclusief de ecologische plus (zie 
belangenafweging), is zeker dat dit project niet zal leiden tot negatieve effecten op de lokale populatie.
Op deze wijze wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de poelkikker in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
Hierdoor is gegarandeerd dat de huidige populatie in stand kan blijven, en naar verwachting gezien de 
ecologische plus kan toenemen in de toekomst. De gunstige staat van instandhouding van poelkikker 
blijft hiermee gewaarborgd.

Eindoordeel ecologische afweging 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal de voorgestelde manier van werken de negatieve 
effecten voorkomen of tot een voldoende minimum beperken. Gezien bovenstaande is het zeer 
aannemelijk dat hiermee de gunstige staat van instandhouding van poelkikker voldoende 
gewaarborgd blijft.

Conclusie 
Met de aangeleverde gegevens is de aanvraag ontvankelijk gebleken om te kunnen beoordelen.

Conclusie Soortenbescherming 
Op basis van de ingediende aanvraag kan gesteld worden dat de alternatievenafweging voor deze 
activiteit in dit plangebied voldoende is onderbouwd en het belang van de activiteit voldoende is 
aangetoond. Met de maatregelen zoals uitgewerkt in de voorschriften wordt het effect als gevolg van 
de geplande activiteit in het plangebied voldoende beperkt en blijft de gunstige staat van 
instandhouding van poelkikker gewaarborgd.
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Eindconclusie 
Om de activiteit uitte voeren is een ontheffing nodig van verbodsbepalingen zoals in de volgende 
tabel weergegeven.

Omdat de gunstige staat van instandhouding gewaarborgd blijft, is de aanvraag voor 
vergunning ontheffing:

voor de volgende soort voor artikel 3.5 lid 2 en 41 

Poelkikker 
(Pelophylax lessonae) toegekend 

1Het betreft de verbodsbeoaiingen:
lid opzettelijk verstoren;
lid beschadigen of vernielen van voonplantingsplaatsen of rustplaatsen;

Daarom geven wij, Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, in het kader van de Wet 
natuurbescherming een verklaring van geen bedenkingen af. Dit besluit geeft ontheffing voor de 
soorten en verbodsbepalingen zoals is weergegeven in bovenstaande tabel. De activiteit kan daarmee 
in het omschreven plangebied binnen de vergunning-fontheifingperiode en met inachtneming van de 
voorschriften gerealiseerd worden.

Consequenties 
Wat u verder kunt verwachten 
Bij besluit tot verklaring van geen bedenkingen is het toegestaan de werkzaamheden uit te voeren 
zoals in de aanvraag uiteengezet is, voor plangebied en periode zoals omschreven in het besiuit.

U dient gedurende de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels.
Verstoring van broedgevalien van vogeis dient te worden voorkomen. Voor de in het plangebied te 
verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van 
aanwezige soorten uitte voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te 
voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Voor het broedseizoen 
wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. Van beiang is 
of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfpiaats 
het gehele jaar gebruiken zijn jaarrond beschermd. Voor het verwijderen van dergelijke verblijfplaatsen 
is te allen tijde een ontheffing vereist.

Wanneer bij uitvoering van de werkzaamheden verbodsbepalingen overtreden worden ten aanzien 
van andere soorten dan die waarop het besluit van toepassing is, dient u de werkzaamheden stil te 
leggen en aanvullend ontheffing voor deze soorten aan te vragen.

13/14 



gnroninge 
Meldingeformulier 'Start werkzaamheden'

Ontheffing Wet natuurbescherming, onderdeel Soortenbeeehermlng 

Algemene gegevens besluit 

Dossiernummer 

Dooumentnurnrner 

Project 

Ontheffingeperiode 

Gegevens aanvrager 

Naam 

Contactpersoon 

Adres 

Woonplaats 

Telefoonnummer veel 

Telefoonnummer mobiel 

Gegevens werkzaamheden 

Looatšele) weïkzaamheden 

Datum start werkzaamheden 

Overzicht planning werkzaamheden 

Dit formulier dient zodra ce aanvang van het werk bekend is te worden ingediend bij de provincie 
Groningen (minimaal 7 dagen van te voren)

Opsturen naar Eeketverdunnlnnenworevincieqreninnen„nl, onder vermelding van; 'Meldingsformulier 
Wnb eoortbescherming Zonneparlf` Stadskanaal (K11802)'
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