QUICKSCAN NATUURWETGEVING
Tulip

2 JUNI 2020

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

Contactpersoon
ROBBERT VAN GOOL
Ecoloog

T +31625336063
E robbert.vangool@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 63
9400 AB Assen
Nederland

2

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

INHOUDSOPGAVE
1

EXECUTIVE SUMMARY

4

2

INLEIDING

5

2.1

Aanleiding

5

2.2

Leeswijzer

5

3

4

5

PLANGEBIED EN INGREEP

6

3.1

Huidige situatie

6

3.2

Voorgenomen ingreep

7

EFFECTBEPALING EN TOETSING

8

4.1

Inleiding

8

4.2

Methode

8

4.3

Resultaat: Aanwezigheid beschermde soorten

8

4.4

Effectbeschrijving

11

4.5

Toetsing

13

4.5.1

Beschermingscategorieën relevante soorten

13

4.5.2

Overtreding verbodsbepalingen

13

4.5.3

Mitigerende maatregelen en zorgplicht

14

4.5.3.1

Mitigerende maatregelen

14

4.5.4

Nader onderzoek

15

CONCLUSIE EN VERVOLGSTAPPEN

17

BIJLAGE A WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING

19

BIJLAGE B FOTO-IMPRESSIE PLANGEBIED

23

COLOFON

32

3

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

1

EXECUTIVE SUMMARY

The municipality Zeewolde in Flevoland and Tulip have intentions to create an industrial area with a data
center. These planned activities in the plan area can influence species protected by the Dutch Nature
Conservation Act. In this desk and field study the effects are analyzed. The research consists of a habitat
analysis and distribution data of protected species.
Based on this Quickscan the plan area provides suitable habitat for barn swallow, barn owl, house sparrow,
swift, stone marten and common protected birds, mammals, and amphibians.
For these protected species/species groups mitigating measures and/or follow-up research (see table 1) is
needed to avoid conflicts with the Dutch Nature Conservation Act.
Based on the results of species-specific research can be determined if mitigating measures and/or
exemptions for these species are needed. After these researches it is possible to have an overall picture of
the next steps to avoid conflicts with the Dutch Nature Conservation Act.

Species / species group

Mitigating measures of
research

Period research

Common birds

Mitigating measures

No follow-up research needed

Fox

Mitigating measures

No follow-up research needed

Barn Swallow

Mitigating measures for 35 nest
locations to guarantee a sustainable
population

No follow-up research needed

Bats

Follow-up research

15 May till 15 July and
15 August till 30 September

Stone Marten

Follow-up research, Inspection
buildings

April till September

Follow-up research

February till 15 October

House sparrow

Follow-up research

10 March till 20 June

Swift

Follow-up research

June till 15 July

Barn owl

table 1: Mitigating measures or follow-up research
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2

INLEIDING

2.1

Aanleiding

De gemeente Zeewolde en het project Tulip zijn voornemens een bedrijventerrein te realiseren dat grenst
aan het bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III: project Trekkersveld IV. Het plangebied betreft 201
hectare. Hiervan is 166 hectare bedoeld voor de ontwikkeling van een campus waarop een datacenter kan
worden gevestigd, inclusief interne ontsluitingswegen en groen- en watervoorzieningen. Daarnaast
ontwikkelt de gemeente 35 hectare als regulier bedrijventerrein, direct grenzend aan het huidige
bedrijventerrein. Het bedrijventerrein Trekkersveld IV zal via één nieuwe centrale ontsluiting op de
provinciale weg N305 worden ontsloten. Ook wordt in nieuwe ontsluitingen (bruggen over de
Baardmeestocht) tussen Trekkersveld III en IV voorzien.
Door de voorgenomen ingreep is mogelijk sprake van negatieve effecten op in het kader van de Wet
natuurbescherming (hierna Wnb) beschermde soorten. In bijlage A is een beschrijving opgenomen van het
wettelijk kader van deze soortbescherming. Zie bijlage B voor een impressies van het plangebied.
Deze rapportage omvat een quickscan om eventuele negatieve effecten op beschermde soorten en
gebieden en benodigde vervolgstappen in het kader van de Wnb in beeld te brengen.

2.2

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk is een beschrijving van het plangebied in de huidige situatie opgenomen, evenals
een beschrijving van de voorgenomen ingreep. In Hoofdstuk 3 is een beschrijving van aanwezigheid van
beschermde soorten met effectbeschrijving en toetsing. In Hoofdstuk 4 staat de conclusie beschreven.

5

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

3

PLANGEBIED EN INGREEP

3.1

Huidige situatie

Het plangebied (201ha) is gelegen naast het trekkersveld III in de gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland
(Figuur 1). Momenteel wordt de grond agrarisch gebruikt. De omgeving bestaat uit akkers met o.a.
aardappelen, weilanden die begraasd worden door koeien, bosgebied en industriegebied. Het plangebied
zelf bestaat uit boerenerven met daaromheen groenstroken en voornamelijk graslanden en een aantal
akkers. Zie bijlage B voor een impressies van het plangebied.

Figuur 1. Locatie van het plangebied.
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3.2

Voorgenomen ingreep

Het deel van het plangebied dat wordt ontwikkeld als regulier bedrijventerrein heeft een omvang van
ongeveer 35 hectare.
Op de andere 166 hectare wordt een datacentrum gebouwd met ruimte voor wateropvang en een
groenstrook.
De geplande werkzaamheden bestaan uit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sloopwerkzaamheden: alle in het plangebied staande gebouwen worden gesloopt
Grond wordt vegetatievrij gemaakt
Bomen en struiken worden gekapt
Bouwwerkzaamheden voor ontwikkelen van de campus met datacentrum
Aanleggen ondergrondse hoogspanningsleiding (150kv), een onderstation en noodgeneratoren
Aanleggen van buisleiding om geproduceerde warmte van het datacentrum af te voeren
Graven en aanleggen van waterpartij voor realiseren van waterberging
Aantal sloten en watergangen in het plangebied gedempt

Er is nog geen planning bekend van de werkzaamheden. Voor de nadere effectbepaling wordt ervan
uitgegaan dat werkzaamheden jaarrond zullen plaatsvinden (worst-case).
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4

EFFECTBEPALING EN TOETSING

4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan de soortbescherming in paragraaf 4.3. Het onderdeel gebiedsbescherming
(Natura 2000-gebieden) wordt getoetst doormiddels een aparte Passende Beoordeling. Het wettelijk kader is
opgenomen Bijlage A.

4.2

Methode

Voor de bepaling van effecten op het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten is een
bureauonderzoek en een veldbezoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestaat uit de een
habitatgeschiktheidsbeoordeling en de analyse van verspreidingsgegevens. Voor het bureauonderzoek is
gebruik gemaakt van vrij beschikbare informatie, zoals verspreidingsgegevens van de Nationale Databank
Flora en Fauna (NDFF) van de afgelopen tien jaar. Daarnaast is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
•
•
•
•
•

www.verspreidingsatlas.nl
www.zoogdiervereniging.nl
www.ravon.nl
www.vlinderstichting.nl
www.sovon.nl

Het veldbezoek is uitgevoerd op 3 april 2020 door twee ecologen van Arcadis. Tijdens het veldbezoek was
er een heldere lucht, geen wind, geen neerslag en rond de 10°C. Tegen het einde van het onderzoek stond
er wind en was het bewolkt met wat regen. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een
habitatgeschiktheidsbeoordeling. Dit is een veldonderzoek waarbij op basis van de uitkomsten van het
bureauonderzoek en de fysieke kenmerken van het plangebied een indicatie wordt gegeven van het mogelijk
voorkomen van beschermde plant- en diersoorten. Tijdens het veldbezoek is globaal geïnventariseerd of en
welke soorten (mogelijk) in en om het gebied aanwezig zijn. Hierbij is aandacht besteed aan alle relevante
soortgroepen en beoordeeld of mogelijke standplaatsen, verblijfplaatsen, voortplantingsplaatsen of
leefgebieden binnen of in de directe omgeving van het ingreepgebied (kunnen) worden aangetast bij
ontwikkelingen.

4.3

Resultaat: Aanwezigheid beschermde soorten

In Tabel 1 is per soortgroep weergegeven of en zo ja welke, beschermde soorten mogelijk voorkomen
binnen het plangebied. Deze analyse is gebaseerd op zowel het bureauonderzoek als veldbezoek.
Tabel 1: Voorkomen en functie leefgebied van beschermde soorten binnen het projectgebied per relevante soortgroep.
Soortgroep
Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat
Conclusie
Flora
Bureauonderzoek
Beschermde planten
Er zijn in de nabije omgeving van het plangebied waarnemingen bekend
zijn uitgesloten
van kluwenklokje en de muurbloem (NDFF) en Karwijselie, stofzaad, wilde binnen het
ridderspoor (Verspreidingsatlas). Waarbij het om het kluwenklokje niet om
plangebied op basis
een wild exemplaar gaat (verspreidingsatlas). De muurbloem wordt op
van habitat en/of
basis van habitatkenmerken niet verwacht binnen het plangebied. De
verspreidingsgegeven
muurbloem groeit op oude kalkrijke muren.
s.
Veldbezoek
In het plangebied is habitat aanwezig voor getand veldsla. Deze kan op
basis van verspreiding worden uitgesloten in het plangebied.
Karwijselie (verspreidingsatlas): wordt op basis van habitatkenmerken niet
verwacht binnen het plangebied. Habitat: Bosranden op lemige, tamelijk
voedselrijke grond, veelal in terreininsnijdingen, langs beken of op
hellingen. ‘s Winters wordt de bodem vochtig door beekwater door
opkomende water of kwel.
Stofzaad (verspreidingsatlas): wordt op basis van habitatkenmerken niet
verwacht binnen het plangebied. Habitat: Bosplant vooral in
schemerdonker van aangeplante naaldbossen en beukenbossen, vaak op
8
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Soortgroep

Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat
plekken met nauwelijks ondergroei. Voedselarme, droge tot vrij vochtige,
zandige, leem of kleibodem. Langs de kust ook onder zwarte dennen,
duin-berkenbossen, duineikenbossenen duin-kruipwilgstruweel en soms
ook tussen ijle kruipwilgstruwelen in enigszins vochtige valleien.
Wilde ridderspoor (Verspreidingsatlas): wordt op basis van
habitatkenmerken niet verwacht binnen het plangebied. Habitat:
Exclusieve bewoner van wintergraanakkers op matige bemeste,
kalkhoudende en zandige klei. In de rivierdalen op stroomruggen.

Conclusie

Broedvogels
zonder
jaarrond
beschermd
nest

Bureauonderzoek
In de omgeving van het plangebied komt een grote verscheidenheid aan
broedvogelsoorten voor waarvan het nest niet jaarrond beschermd is
(NDFF)
Veldbezoek
In het plangebied kunnen vogels tot broeden komen, namelijk in
struikgewas, bosschages en op grasland.

Nesten van algemene
broedvogels zijn niet
op voorhand uit te
sluiten.
35 nesten van
boerenzwaluw
aanwezig

Er zijn 35 nesten van boerenzwaluwen waargenomen.
Rondom de boerenerven is veel groen aanwezig in de vorm van bomen,
groene tuinen en hagen. Hierdoor is er ruimte in het plangebied voor in
bomen en struweel broedende soorten. Op meerdere bomen zijn
vogelhuisjes aangetroffen. Daarnaast bieden de daken nestlocaties voor
verscheidende soorten broedvogels. Tijdens het veldbezoek zijn soorten
als zwaan, holenduif, bokje, spreeuw en witte kwikstaart waargenomen.
De holenduiven nestelen in de stallen.

Broedvogels
met jaarrond
beschermd
nest

Bureauonderzoek
Er zijn in de nabije omgeving van het plangebied waarnemingen bekend
van 13 vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten: boomvalk, buizerd,
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar,
ransuil, roek, slechtvalk, sperwer en wespendief
Veldbezoek
Nesten van boomvalk, grote gele kwikstaart, havik, slechtvalk, sperwer,
ooievaar en wespendief zijn tijdens het veldbezoek niet waargenomen.
Wel kunnen deze soorten het plangebied gebruik als foerageergebied.
In alle schuren zijn huismussen met nest indicerend gedrag waargenomen
waaronder roepende mannetjes.
Er is tijdens het veldbezoek een buizerd waargenomen. Nesten van
buizerd kunnen worden uitgesloten in het plangebied.
Gierzwaluwen waar op het moment van het veldbezoek nog niet
teruggekeerd uit Afrika en kunnen dus op basis van het veldbezoek niet
worden uitgesloten.
Er zijn 2 kasten van kerkuilen waargenomen in een schuur in het
plangebied, deze kasten zijn in gebruik door kerkuilen. Volgens de
eigenaar van de schuur waren er vorig jaar 3 nesten, Ook is er een
braakbal gevonden op een ander erf. De braakbal is gevonden onder een
(waarschijnlijk) nest in een schuur. Tijdens het veldbezoek is 1 dode
kerkuil gevonden net buiten het plangebied. Voor de locaties van de 2
nestkasten en de mogelijke nestlocatie in de schuur zie figuur 6 en 7 van
Bijlage B.

Broedvogels met
jaarrond beschermde
nesten zijn niet uit te
sluiten.
De buizerd heeft
geen nest in het
plangebied, maar
gebruikt het
plangebied mogelijk
wel als
foerageergebied.
De boomvalk, grote
gele kwikstaart, havik,
slechtvalk, sperwer,
ooievaar hebben
geen nesten in het
plangebied, maar
gebruikt het
plangebied mogelijk
wel als
foerageergebied.
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Soortgroep
Grondgebonden
zoogdieren

Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat
Bureauonderzoek
In de omgeving van het plangebied is het voorkomen van de bever,
steenmarter en otter bekend (NDFF, 2020).
Verder zijn enkele door de provincie Flevoland vrijgestelde soorten zoals
bosmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, ree, veldmuis en vos bekend
(NDFF).
Veldbezoek
In het plangebied kunnen algemene grondgebonden zoogdieren zoals ree,
kleine marterachtigen, vos, konijn, haas en diverse (spits)muizensoorten
voorkomen. Tijdens het veldbezoek is er in het plangebied een grote
opening in de grond waargenomen met veel veren die in en rondom de
opening. Volgens de bewoner gaat het om een vossenhol.

Conclusie
In het plangebied zijn
mogelijke
verblijfplaatsen van
vossen en
steenmarters
aanwezig.
Er zijn geen
verblijfplaatsen van
de bever en otter
gevonden in het
plangebied.

Tijdens het veldbezoek is nabij het plangebied (300m) een beverburcht
waargenomen. De bevers gebruiken het plangebied mogelijk als
foerageergebied.
In en nabij het plangebied zijn geen verblijfplaatsen van otters
waargenomen. De otters gebruiken het plangebied mogelijk als
foerageergebied.

Vleermuizen

De steenmarter heeft verblijfplaatsen in schuren, daken, spouwmuren,
zolderruimtes, boomholtes, oude dassen- en vossenholen en onder
takkenhopen. De steenmarter heeft tientallen verblijfplaatsen die
wisselend gebruikt worden. Vaste rust- en verblijfplaatsen hierin zijn
verblijfplaatsen die regelmatig worden bezocht en/of waar ook
voortplanting kan plaats vinden. Er zijn mogelijke vaste rust- en
verblijfplaatsen van de steenmarter in het plangebied aanwezig. Het
plangebied kan ook als foerageergebied gebruikt worden.
Bureauonderzoek
In de nabije omgeving van het plangebied zijn waarnemingen bekend van
5 vleermuissoorten (NDFF, verspreidingsatlas): gewone dwergvleermuis,
gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis.
Veldbezoek
In de bomenrijen rondom de boerderijen zijn boomholtes aangetroffen ook
zijn er in de gebouwen mogelijke verblijfplaatsen voor vleermuizen.
Ook kunnen de bomenrijen en gebouwen worden gebruikt als lijnvormige
structuren waarlangs vleermuizen navigeren van en naar
foerageergebieden.

Reptielen

Amfibieën

Bureauonderzoek
Er zijn in het plangebied en in de nabije omgeving van het plangebied
geen waarnemingen gedaan van beschermde reptielensoorten (NDFF,
verspreidingsatlas). In het zuidoosten van het Horsterwold zijn
waarnemingen gedaan van levendbarende hagedis en zandhagedis.
Veldbezoek
In het plangebied is geen habitat aanwezig voor beschermde
reptielensoorten. Deze kunnen op basis van habitat worden uitgesloten.
Bureauonderzoek
Er zijn in de nabije omgeving van het plangebied waarnemingen gedaan
(NDFF, verspreidingsatlas) van de meerkikker, gewone pad en de bruine
kikker.

De gebouwen kunnen
functioneren als
verblijfplaats van
gebouwbewonende
vleermuizen. Ook
kunnen boomholtes
functioneren als
verblijfplaats voor
boombewonende
soorten. De directe
omgeving mogelijk
functioneert als
foerageergebied en
vliegroute.
Beschermde reptielen
kunnen op basis van
verspreidingsgegeven
s en/ of habitat
uitgesloten worden
binnen het
plangebied.
Het plangebied wordt
mogelijk gebruikt als
landhabitat door
algemene amfibieën.
Zwaarder
beschermde
10
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Soortgroep

Aanwezigheid beschermde soorten / geschiktheid habitat
Veldbezoek
In het plangebied is habitat aanwezig voor algemene amfibieën. Er is geen
habitat aanwezig voor zwaarder beschermde amfibieën soorten. Deze
kunnen op basis van habitat worden uitgesloten.

Vissen

Bureauonderzoek
Er zijn in de omgeving van het plangebied geen waarnemingen bekend
van beschermde vissen (NDFF).
Veldbezoek
In het plangebied is geen habitat aanwezig voor beschermde
vissensoorten. Beschermde vissen kunnen op basis van habitat worden
uitgesloten.
Bureauonderzoek
Er zijn in het plangebied en in de nabije omgeving van het plangebied
geen waarnemingen gedaan van overige beschermde soorten (NDFF). In
het Groenewoud zijn waarnemingen gedaan van grote vos en
weerschijnvlinder. En in het natuurgebied Harderbroek is een waarneming
bekend van de kleine ijsvogelvlinder. Deze worden op basis van
verspreiding en habitatkenmerken niet verwacht binnen het plangebied.
Veldbezoek
In het plangebied is geen habitat aanwezig voor beschermde
vlindersoorten. Het plangebied is te voedselrijk van karakter voor
beschermde plantensoorten. Deze kunnen op basis van habitat worden
uitgesloten.

Overige
soorten

4.4

Conclusie
amfibieën kunnen op
basis van habitat
en/of
verspreidingsgegeven
s worden uitgesloten.
Beschermde
vissoorten kunnen op
basis van habitat
worden uitgesloten.

Overige beschermde
soorten kunnen op
basis van habitat
worden uitgesloten.

Effectbeschrijving

In de onderstaande tabel is per soortgroep voor de (mogelijk) aanwezige soorten, op basis van de conclusie
in de vorige paragraaf, een beschrijving gegeven van mogelijke effecten als gevolg van het voornemen zoals
beschreven in hoofdstuk 2.
Tabel 2: Effecten per soortgroep als gevolg van werkzaamheden.
Soortgroep
Mogelijke effecten

Toetsing vereist?

Vogels zonder
jaarrond
beschermde
nesten

Indien er werkzaamheden plaats vinden tijdens het broedseizoen van
vogels kunnen broedende vogels en jongen gedood worden, kunnen eieren
en nesten en vernietigd worden en kunnen broedende vogels verstoord
worden als gevolg van kappen van bomen en struweel.

Ja

Boerenzwaluw

Indien er werkzaamheden plaats vinden tijdens het broedseizoen van
vogels kunnen broedende vogels en jongen gedood worden, kunnen eieren
en nesten en vernietigd worden en kunnen broedende vogels verstoord
worden als gevolg van kappen van bomen en struweel.

Ja

Als de 35 nesten verdwijnen komt de gunstige staat van instandhouding
van de boerenzwaluw in gevaar
Broedvogels
met jaarrond
beschermde
nest

Het slopen van de gebouwen leiden tot vernielen of beschadigen van
nestplaatsen, eieren of legsels van o.a. kerkuil, huismus en gierzwaluw.
Tevens kunnen de werkzaamheden leiden tot het doden en/of verwonden
van huismussen en gierzwaluwen indien deze aanwezig zijn in de
bebouwing ten tijde van de werkzaamheden.

Ja

Vleermuizen

Indien bomen met holtes gekapt worden kunnen verblijfplaatsen van
vleermuizen vernietigd worden en kunnen aanwezige dieren gedood of
verwond worden. Tevens kan er verstoring optreden.

Ja

Indien gebouwen gesloopt worden kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen
vernietigd worden en kunnen aanwezige dieren gedood of verwond
worden. Tevens kan er verstoring optreden.

11
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Indien bij de werkzaamheden verlichting in het actieve seizoen van
vleermuizen gebruikt wordt (omstreeks maart t/m november) kan verstoring
optreden voor vleermuizen en kunnen delen van het foerageergebied en
mogelijke vliegroutes (tijdelijk) ongeschikt worden.
Algemene
zoogdieren

Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen algemeen (vrijgestelde)
zoogdieren gedood of beschadigd worden en kunnen verblijfplaatsen
vernietigd worden. Ook kan er verstoring optreden.

Ja

Bever

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied door de bever.
Er kan er verstoring optreden door de werkzaamheden. In de omgeving is
echter voldoende alternatief foerageergebied voorhanden (zoals de
omliggende groenstructuren). Hierdoor is er geen sprake van essentieel
foerageergebied en is er geen sprake van negatieve effecten op
nabijgelegen verblijfplaatsen van deze soorten

Nee

Otter

Het plangebied wordt mogelijk gebruikt als foerageergebied door de otter.
Er kan er verstoring optreden door de werkzaamheden. In de omgeving is
echter voldoende alternatief foerageergebied voorhanden (zoals de
omliggende groenstructuren). Hierdoor is er geen sprake van essentieel
foerageergebied en is er geen sprake van negatieve effecten op
nabijgelegen verblijfplaatsen van deze soorten.

Nee

Steenmarter

Bij de voorgenomen werkzaamheden kunnen steenmarters gedood worden
of verwond raken en kunnen verblijfplaatsen vernietigd worden. Ook kan er
verstoring optreden.

Ja

Algemene
Amfibieën

De werkzaamheden leiden mogelijk tot verwonden en doden van algemeen
voorkomende (vrijgestelde) soorten zoals meerkikker, gewone pad en
bruine kikker.

Ja

12
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4.5

Toetsing

4.5.1

Beschermingscategorieën relevante soorten

In onderstaande tabel is per soortgroep opgenomen tot welke beschermingscategorie deze behoort:
Tabel 3: Beschermingscategorie van de relevante soorten.

Beschermingscategorie
Vogelrichtlijnsoorten
Habitatrichtlijnsoorten
Andere soorten zonder vrijstelling
Andere soorten met vrijstelling

Soort/ soortgroep
Broedvogels (met en zonder jaarrond beschermd nest)
Boerenzwaluw
Vleermuizen
Steenmarter
Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën

Er geldt binnen de provincie Flevoland een vrijstelling voor de binnen het plangebied algemeen
voorkomende soorten algemene zoogdieren en amfibieën zie Bijlage B. Deze zijn in de toetsing daarom niet
meegenomen. Voor deze soorten geldt de zorgplicht, zie verder in paragraaf 4.5.3. De vrijgestelde soorten
die mogelijk voorkomen in het plangebied zijn meerkikker, gewone pad, bruine kikker, bosmuis, egel,
gewone bosspitsmuis, haas, ree, veldmuis en vos

4.5.2

Overtreding verbodsbepalingen

In de onderstaande tabellen is per soort /soortgroep op basis van de effectbeschrijving in de vorige
paragraaf aangegeven welke verbodsbepalingen van de Wnb kunnen worden overtreden als gevolg van de
werkzaamheden. Op basis van de uitkomst van deze toetsing is bepaald of, en zo ja welke, mitigerende
maatregelen nodig zijn. Deze zijn beschreven in de volgende paragraaf.
In Tabel 4 zijn de soortgroepen opgenomen die in het kader van de Vogelrichtlijn beschermd zijn en waar
effecten op te verwachten zijn. Gelet op de effecten vindt mogelijk overtreding plaats artikel 3.1 lid 1, lid 2 en
lid 4 van de Wnb. Gelet op de werkzaamheden is artikel 3.1 lid 3 (dit gaat over eierenrapen) van de Wnb niet
van toepassing. Artikel 3.1 lid 4 is alleen van toepassing op de vogels met jaarrond beschermde
nestplaatsen. Deze soorten kennen in vergelijking tot andere algemeen voorkomende vogels een daling in
de populatie waardoor een verstoring van wezenlijke invloed kan zijn op de betreffende deelpopulatie.
Verstoring van algemene vogels zoals merel en ekster heeft geen wezenlijke invloed op de staat van
instandhouding.
Tabel 4: Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.1 ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn.

Soort
Algemene
broedvogels

Boerenzwaluw

Broedvogels met
jaarrond beschermd
nest

Lid 1
X

Lid 2
X

X

X

X

X

Lid 3

Lid 4

X

X

Als gevolg van
Werkzaamheden die betrekking hebben op
het slopen/bouwen van gebouwen en
weghalen van bomen en struikgewas. Ook
kunnen de werkzaamheden gevolgen
hebben voor akker of weiland broedende
soorten.
Werkzaamheden die betrekking hebben op
het slopen/bouwen van gebouwen.
Er zijn 35 nesten van boerenzwaluw
aangetroffen. Als deze nesten verdwijnen
komt de gunstige staat van instandhouding
in gevaar.
Werkzaamheden die betrekking hebben op
het slopen/bouwen van gebouwen en
weghalen van bomen.

Het is verboden om:
Lid 1: te doden of te vangen;
Lid 2: opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
Lid 3: eieren te rapen en deze onder zich te hebben;
Lid 4: opzettelijk te verstoren; verstoring toegestaan indien niet van wezenlijke invloed op de staat van instandhouding.
Lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
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In Tabel 5 is de soortgroep opgenomen die in het kader van de Habitatrichtlijn beschermd is en waar
effecten op te verwachten zijn. De voorgenomen werkzaamheden leiden mogelijk tot effecten op
vleermuizen. Van deze soortgroep zijn mogelijk voortplantings- en/of rustplaatsen aanwezig.
Tabel 5: Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.5 ten aanzien van soorten van de Habitatrichtlijn.

Soort
Vleermuizen

Lid 1|5
X

Lid 2
X

Lid 3

Lid 4
X

Als gevolg van
Werkzaamheden die betrekking hebben
op het slopen van de gebouwen en het
weghalen van de bomen.

Het is verboden om:
Lid 1: opzettelijk te doden of te vangen;
Lid 2: opzettelijk te verstoren;
Lid 3: eieren van dieren opzettelijk te vernielen of te rapen;
Lid 4: voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren te beschadigen of te vernielen;
Lid 5: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

In Tabel 6 zijn de soortgroep opgenomen die in het kader van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb beschermd zijn
en waar effecten op te verwachten zijn. De voorgenomen werkzaamheden leiden mogelijk tot effecten op
eekhoorns en steenmarters. Van deze soortgroep zijn mogelijk voortplantings- en/of rustplaatsen aanwezig.
Tabel 6: Mogelijke overtreding van de verbodsbepalingen van artikel 3.10 lid 1 ten aanzien van andere soorten.

Soort
Steenmarter

a
X

b
X

c

Als gevolg van
Werkzaamheden die betrekking hebben op het
slopen van de gebouwen.

Het is verboden om:
a: opzettelijk te doden of te vangen;
b: vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te beschadigen of te vernielen
c: opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen

4.5.3

Mitigerende maatregelen en zorgplicht

Op basis van deze quickscan is vastgesteld dat binnen het plangebied geschikt leefgebied aanwezig is voor
algemene broedvogels, broedvogels met jaarrond beschermd nest, vleermuizen, steenmarters. In deze
paragraaf zijn de mitigerende maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om overtreding van de
verbodsbepalingen te voorkomen. Naast onderstaande maatregelen zijn aanvullende mitigerende
maatregelen noodzakelijk. Het toepassen van deze maatregelen tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden is niet vrijblijvend. Verder zijn ook maatregelen noodzakelijk om tegemoet te komen aan de
zorgplicht ten aanzien van algemene soorten.

4.5.3.1

Mitigerende maatregelen

Algemene broedvogels (nest gedurende broedperiode beschermd)
Voor algemeen voorkomende broedvogels (waarvan het nest gedurende broedperiode beschermd is) dienen
mitigerende maatregelen getroffen te worden:
•
•
•
•

Voer werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen uit. Het broedseizoen loopt ongeveer van 15
maart tot 15 juli, maar kan afhankelijk van het weer en andere factoren verschuiven.
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, dienen geschikte broedlocaties
voorafgaand aan het broedseizoen ongeschikt te worden gemaakt en gehouden.
Indien werkzaamheden toch starten binnen het broedseizoen, dient door een deskundig ecoloog
onderzocht te worden of broedende vogels ter plaatse aanwezig zijn.
Voor de boerenzwaluw waarvan 35 nesten binnen het plangebied zijn aangetroffen dienen vervangende
verblijfplaatsen binnen het plangebied gerealiseerd te worden.
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Zorgplicht
De Wnb kent een algemene zorgplicht (artikel 1.11 Wnb). Dit betekent dat zorgvuldig met aanwezige
beschermde en niet-beschermde soorten planten en dieren moet worden omgegaan. Dit geldt voor de in
deze quickscan getoetste werkzaamheden met name voor in de omgeving voorkomende grondgebonden
zoogdieren en amfibieën. Hiervoor moeten de volgende maatregelen worden genomen:
Algemeen voorkomende grondgebonden zoogdieren en amfibieën: Houd tijdens de werkzaamheden te
allen tijde rekening met de algemene zorgplicht; werk in één richting, de richting waarin soorten kunnen
vluchten. Het materieel moet zorgvuldig en deskundig worden gebruikt, zodat geen onnodige schade
wordt veroorzaakt of onnodige verstoring van flora en fauna optreedt.
Vossen zijn in het werpseizoen locatie gebonden. Deze dienen buiten deze kwetsbare periode verjaagd
te worden om opzettelijk doden te voorkomen.

4.5.4

Nader onderzoek

Om de voorgenomen werkzaamheden uit te kunnen voeren en afdoende rekening te houden met de
verbodsbepalingen uit de Wnb, is soortgericht onderzoek noodzakelijk om de aanwezigheid van
soort(groep)en vast te stellen, dan wel uit te sluiten. Uit aanvullend soortgericht onderzoek moet blijken of en
welke functie het plangebied heeft voor broedvogels met jaarrond beschermd nest als kerkuil, huismus en
gierzwaluw en voor vleermuizen. Indien deze functie(s) van het plangebied wordt vastgesteld kan bepaald
worden welke gerichte vervolgstappen noodzakelijk zijn (ontheffingsaanvraag, mitigerende en
compenserende maatregelen). Het onderzoek ziet er als volgt uit:
Kerkuil
•

3 veldbezoeken in de periode februari t/m 15 oktober
• De veldbezoeken vinden plaats bij gunstige weersomstandigheden (droog, niet te veel wind,
voldoende warm weer);

Huismus
•

•

2 veldbezoeken in de periode april t/m 15 mei
• De veldbezoeken vinden plaats bij gunstige weersomstandigheden (droog, niet te veel wind,
voldoende warm weer);
• Tussen de veldbezoeken zitten minimaal 10 dagen.
Of tijdens vier gerichte veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni.
• Tussen de veldbezoeken zitten minimaal 10 dagen.

Gierzwaluw
• 3 veldbezoeken in de periode juni t/m 15 juli
• De veldbezoeken vinden in de avond (2 uur voor zonsondergang) plaats;
• Tussen de veldbezoeken zit minimaal 10 dagen;
• Minimaal 1 veldbezoek valt in de periode 21 juni t/m 7 juli.
Vleermuizen
Zomerverblijfplaatsen/kraamverblijfplaatsen
•

3 veldbezoeken in de periode 15 mei t/m 15 juli
• Veldbezoeken bestaan uit twee avondrondes en één ochtendronde;
• Veldbezoek vinden plaats bij gunstige weersomstandigheden (zoals benoemd in het vleermuisprotocol
2017);
• Tussen de veldbezoeken zit bij voorkeur 30 dagen, minimaal 10 dagen;

Balts- en paarverblijfplaatsen
• 2 veldbezoeken in de periode 15 augustus t/m september
• Veldbezoeken vinden plaats bij gunstige weersomstandigheden (zoals benoemd in het
vleermuisprotocol 2017)
• Tussen de veldbezoeken zit bij voorkeur 20 dagen, minimaal 10 dagen;
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Steenmarter
• Grondige inspectie gebouwen (boerderijen en stallen)
• Mogelijke verblijfplaatsen in kaart brengen
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5

CONCLUSIE EN VERVOLGSTAPPEN

In het plangebied kan met de voorgenomen werkzaamheden (mogelijk) overtreding plaats vinden ten
aanzien van beschermde soorten van de Wnb. Het gaat hierbij om beschermde broedvogels, vleermuizen,
grondgebonden zoogdieren, amfibieën, reptielen. Sommige overtredingen kunnen (mogelijk) voorkomen
worden door mitigerende maatregelen. Deze zijn in dat geval niet optioneel aangezien de wet voorschrijft dat
er geen alternatieven mogen zijn in geval van een ontheffingsprocedure. Indien mitigerende maatregelen
niet mogelijk zijn, dient nader onderzoek naar de betreffende soorten uitgevoerd te worden.
In onderstaande tabel staat per soort(groep) aangegeven of er mitigerende maatregelen zoals benoemd in
paragraaf 4.5.3 genomen moeten worden of nader onderzoek moet plaats vinden. Ook de periode van het
onderzoek staat hierin weergegeven.
Indien de soorten aanwezig zijn en een effect niet te voorkomen is, dient een ontheffing Wet
natuurbescherming aangevraagd te worden. Een ontheffingsaanvraag duurt doorgaans 13 weken en kan
door het bevoegd gezag eenmalig met 7 weken verlengd worden. Bij een ontheffingsaanvraag moet met de
volgende zaken rekening worden gehouden:
•
•
•

Een ontheffing kan alleen aangevraagd worden in een in de wet genoemd belang;
Er mogen geen alternatieven mogelijk zijn;
De voorgenomen ontwikkeling mogen niet afbreuk doen aan een gunstige staat van instandhouding.

Tabel 7. Overzicht mogelijke vervolgstappen (mitigerende maatregelen of onderzoek)

Soort/soortgroep

Mitigerende maatregelen of
onderzoek

Periode onderzoek

Broedvogels zonder jaarrond
beschermde nesten

Mitigerende maatregelen

-

Vossen

Mitigerende maatregelen

-

Boerenzwaluw

Mitigerende maatregelen voor 35
nesten

-

Vleermuizen

Onderzoek

15 mei t/m 15 juli en 15 augustus t/m
30 september

Steenmarter

Grondige inspectie gebouwen

April t/m september

Kerkuil

Onderzoek

Februari t/m 15 oktober

Huismus

Onderzoek

April t/m 15 mei
Of 10 maart t/m 20 juni

Gierzwaluw

Onderzoek

Juni t/m 15 juli

In de quickscan is gebleken dat binnen het plangebied beschermde soorten/soortgroepen voorkomen. Het
gaat hierbij om boerenzwaluw, vogels met jaarrond beschermde nesten (kerkuil, huismus en gierzwaluw) en
vleermuizen. Hiervoor is in eerste instantie soortgericht onderzoek vereist, om definitief de aanwezigheid van
de betreffende soorten vast te kunnen stellen, alsmede de functies die de complexen voor deze soorten
hebben.
Tevens kunnen in en bij alle complexen algemene broedvogels, algemene grondgebonden zoogdieren en
amfibieën voorkomen. Voor algemene broedvogels (nest gedurende broedperiode beschermd) dienen
mitigerende maatregelen uitgevoerd te worden zoals beschreven in paragraaf 3.5.1. Voor de algemene
grondgebonden zoogdieren en amfibieën dient de zorgplicht in acht te worden genomen zoals beschreven in
paragraaf 3.5.1. Indien wordt afgeweken van deze mitigerende maatregelen bestaat de kans op overtreding
van de Wnb.
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Vervolgstap 1: soortgericht onderzoek
Op basis van de quickscan kan de aanwezigheid van een aantal soorten en soortgroepen niet worden
uitgesloten, omdat is vastgesteld dat het plangebied (mogelijk) geschikt leefgebied vormt en dat er bij
uitvoering van de werkzaamheden sprake kan zijn van overtreding van verbodsbepalingen van de Wnb. Er
dient nader onderzoek te worden uitgevoerd voordat beoordeeld kan worden of negatieve effecten
uitgesloten kunnen worden.
Het soortgericht veldonderzoek dient als volgt uitgevoerd te worden:
•
•
•
•
•

Huismus conform Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017a) 1: twee veldbezoeken in de periode april tot
half mei of 4 veldbezoeken in de periode 10 maart tot en met 20 juni.
Gierzwaluw conform Kennisdocument Gierzwaluw (BIJ12, 2017b) 2: drie veldbezoeken in de periode 1
juni tot en met 15 juli, met twee inventarisatiemomenten in juni en minimaal één in juli.
Kerkuil conform conform Kennisdocument Kerkuil (BIJ12, 2017c)3: drie veldbezoeken in de periode
februari t/m 15 oktober.
Vleermuizen conform het Vleermuisprotocol (NGB, 2017e)4: drie veldbezoeken (één in de ochtend en
twee in de avond) in de periode half mei tot half juli en daarnaast twee veldbezoeken (beide in de avond)
in de periode half augustus tot half oktober.
Steenmarter: grondige inspectie van de gebouwen.

Overige vervolgstappen
Op basis van de resultaten van het soortgericht onderzoek kan bepaald worden of en zo ja, welke
mitigerende maatregelen getroffen dienen te worden en of mogelijk een ontheffing in het kader van de Wnb
moet worden aangevraagd. Na het uitvoeren van de soortgerichte onderzoeken is het pas mogelijk om een
totaalbeeld te krijgen van welke vervolgstappen noodzakelijk zijn om conflicten met de Wnb te voorkomen.
Gelet op het voorkomen en sporen van kerkuil en huismus is het aannemelijk dat in ieder geval voor deze
soorten een ontheffing Wnb aangevraagd dient te worden. De ontheffingsprocedure duurt 13 weken en kan
eenmalig door het Bevoegd Gezag (provincie Flevoland) verlengd worden met 7 weken.

.

1

BIJ12, 2017a. Kennisdocument Huismus, Passer domesticus, versie 1.0, juli 2017

2

BIJ12, 2017b. Kennisdocument Gierzwaluw, Apus apus, versie 1.0, juli 2017

3

BIJ12, 2017d. Kennisdocument Kerkuil, Tyto alba, versie 1.0, juli 2017

4

BIJ12, 2017e. Kennisdocument Gewone dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus, versie 1.0, juli 2017
18

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

BIJLAGE A WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING
Soortbescherming
Algemeen
De Wet natuurbescherming (Wnb) is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen
van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in
hoofdstukken en kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2),
soorten (hoofdstuk 3), houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over
vrijstellingen, beschikkingen en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving
(hoofdstuk 7), overige bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht
(hoofdstuk 9) en een beschrijving van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende
paragrafen is een samenvattende beschrijving van de voor dit rapport relevante delen van de wet gegeven.
De Wnb kent een algemene zorgplicht. Deze houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen om
schade aan soorten te voorkomen, ook voor soorten die niet beschermd zijn (art 1.11, lid 1). Dit houdt in
ieder geval in dat handelen of nalaten van handelen dat schadelijk kan zijn zo veel mogelijk achterwege
gelaten dient te worden (art 1.11, lid 2). Deze algemene zorgplicht geldt altijd en overal, met slechts als
uitzondering handelingen die op grond van de Visserijwet worden uitgevoerd (art 1.11, lid 3).

Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
Soorten Vogelrichtlijn (Wnb paragraaf 3.1)
Soorten Habitatrichtlijn (Wnb paragraaf 3.2)
Andere soorten (Wnb paragraaf 3.3)
Soorten Vogelrichtlijn
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten
die op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).
Soorten Habitatrichtlijn
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1)
en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten van soorten, genoemd in:
bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)
Het gaat hierbij dus om meer dan alleen de soorten van de Habitatrichtlijn (namelijk ook soorten van de
conventies van Bern en Bonn). Omdat echter in de Wnb paragraaf 3.2 “soorten Habitatrichtlijn” als titel heeft,
wordt dit ook hier zo gebruikt om deze groep van beschermde soorten aan te duiden.

Andere soorten
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal
soorten op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het
gaat hierbij om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is
verzekerd als geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn
opgenomen op de bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c).
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Verbodsbepalingen
Ten aanzien van soorten van de Vogelrichtlijn verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1),
het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben
van eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen
geldt niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de
desbetreffende vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
Ten aanzien van de soorten van de Habitatrichtlijn beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk
doden of vangen (art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van
eieren (art 3.5 lid 3) en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid
4). Ten aanzien van de Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en
verzamelen, afsnijden, ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de andere beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de andere beschermde plantensoorten geldt een
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).

Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van LNV vastgestelde
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
een bestendig gebruik;
ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) kunnen vrijstelling
verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2-4; 3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de
hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een
ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle
beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend wanneer aan bepaalde voorwaarden is
voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing verleend kan worden (zie hier
onder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van LNV en de
afzonderlijke provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op
handelingen waarvoor de minister van LNV het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde
staten het bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie. De provincie Flevoland
heeft een algemene vrijstelling verleend voor onderstaande soorten;
Zoogdieren
Aardmuis
Bosmuis
Bunzing
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Hermelijn
Huisspitsmuis
Konijn
Ondergrondse woelmuis
Ree
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Rosse woelmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis
Vos
Wezel
Woelrat
Amfibieën
Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad
Kleine watersalamander
Meerkikker
Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3;
3.8 lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de
voorwaarden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, verschillen per categorie.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied. Verder kan een
ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de
gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie verschillende
aanvullende voorwaarden.
Voor soorten van de Vogelrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4):
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4. ter bescherming van flora of fauna;
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels
in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
Voor soorten van de Habitatrichtlijn kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid
5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van
de natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor
het milieu wezenlijke gunstige effecten;
4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe
benodigde kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van
de aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing
of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich
te hebben.
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Voor de andere beschermde soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees
beschermde soorten aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
1. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
2. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
3. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse
en in het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht
van het gebied waarin de dieren zich bevinden;
4. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
5. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
6. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer;
7. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of in het algemeen belang.
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BIJLAGE B FOTO-IMPRESSIE PLANGEBIED

Figuur 2. Noodgemaal in de omgeving met zwaluwnesten

Figuur 3. Beversporen in omgeving van plangebied
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Figuur 4. Bedrijf 1 en 2, holenduiven in koeienschuur 1&2, holenduif met nestmateriaal op schuur 2, mussen in en op
schuren 1 en 2, bewoner gaf aan in de zomer veel zwaluwen te hebben. Bedrijf 3 kwikstaart op dak, huismussen in
schuur.

Figuur 5. Plangebied agrarische gebouw 1

24

QUICKSCAN NATUURWETGEVING

Figuur 6. Twee uilenkasten in gebruik met kerkuilen, wordt geringd door werkgroep. Zowel kleine als grote holen
aanwezig. Volgens bewoner vos achter de stal, vorig jaar met buurman van bedrijf 5: zes vossen afgeschoten.

Figuur 7. Eigenaar ziet af en toe vos, vorig jaar zes afgeschoten. Ook ziet de eigenaar steeds meer steenmarters.
Huismussen tijdens veldbezoek op huis en gebouwen. Uil in schuur (waarschijnlijk kerkuil).
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Figuur 8. Holenduif in plangebied, met nest indicerend gedrag

Figuur 9. Groenstroken rondom agrarische gebouwen

Figuur 10. Huismus op dak met nestindicerend gedrag
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Figuur 11. Buizerd in plangebied.

Figuur 12. Holtes in de bomen van de groenstrook rondom de agrarische gebouwen

Figuur 13. Boerderij met boom aan de voorkant met eksternest
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Figuur 14. Groenstrook achtergebouw met holen van verschillende groottes (mogelijk vos en ratten), 1 holte had veren
die rondom en tot in de holte te vinden waren.

Figuur 15. Voorbeeld van holte uit figuur 14
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Figuur 16. twee kerkuil kasten in het plangebied

Figuur 17. Overzichtsfoto agrarisch gebouw plangebied

Figuur 18. Holtes in dak van woning met invlieg opening voor vogels en vleermuizen
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Figuur 19. Watergang tussen plangebied en industrieterrein "Trekkerveld 3"

Figuur 20. Dode kerkuil gevonden tijdens veldbezoek met ring: “vogeltrek station Arnhem - Holland 5.577.060”
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Figuur 21. Overzichtsfoto agrarisch gebouw met groenstrook en akker

Figuur 22. Plangebied weilanden

Figuur 23. Links: fauna passage aan einde van Knardijk en rechts NNN-knardijk, meer naar rechts ligt het plangebied
(niet te zien op de foto)
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