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Betreft 

Toetsing Ecologische beoordeling Campus Kollum aan Wet natuurbescherming 

 

Inleiding 

In mei 2016 heeft Altenburg & Wymenga een ecologische beoordeling uitgevoerd van de ge-

plande bouw van een Campus in Kollum (Notitie, 2592#1, 9 mei 2016). Toetsing heeft plaatsge-

vonden aan de destijds gelden wetgeving (Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet). In 

deze notitie worden de bevindingen van mei 2016 getoetst aan de huidige wetgeving, de Wet na-

tuurbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

In de notitie van A&W is geconcludeerd dat de beoogde herinrichting geen conflict oplevert ten 

aanzien van de dan geldende wet- en regelgeving voor gebiedsbescherming (Natuurbescher-

mingswet, Ecologische Hoofdstructuur en overige gebiedsbescherming). 

Ook onder de huidige wetgeving is geen vergunning nodig voor de geplande herinrichting. 

 

Soortenbescherming 

Ten aanzien van de soortenbescherming is door A&W geconcludeerd dat aanvullend onderzoek 

nodig is naar aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen in de te slopen bebouwing. Ook 

onder de huidige wetgeving zijn vleermuizen, en hun verblijfplaatsen, beschermd en is aanvul-

lend onderzoek noodzakelijk. Ook voor de overige aanwezige zoogdieren geldt dat de conclusies 

niet wijzigen onder de huidige wetgeving. Een aantal onder de Flora- en faunawet licht be-

schermde soorten is thans vrijgesteld of niet meer beschermd (egel, mol, muizen). 

Onder de Wet natuurbescherming zijn ook beschermde soorten toegevoegd. Deze soorten zijn 

niet in het plangebied aangetroffen of te verwachten.  

De algehele conclusie die A&W heeft getrokken dat aanvullend onderzoek vleermuisverblijfplaat-

sen moet plaatsvinden, dat verstoring van broedende vogels voorkomen moet worden en dat 

voor de overige soorten geen conflict met de wetgeving voor soortenbescherming optreedt, blijft 

staan. 
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