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E c o lo g i s ch e  i n v e n ta r i s a t i e  

 

 

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

 

Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van na-

tuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronder-

zoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in het kader 

van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in het kader 

van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadple-

gen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 26 mei 

2015 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs. 

 

O n d er z o e ks g eb i e d  

 

Het plangebied bestaat uit een woonperceel met een twee-onder-een-kap 

woning en een verwilderde tuin. De woning is opgetrokken uit baksteen en 

heeft een pannendak. Achter de woning staan enkele houten en stenen schu-

ren. Ten tijde van het veldbezoek waren de daken van de meeste schuren is 

reeds verwijderd en de woning vanbinnen gestript. Tevens behoort tot het 

plangebied het naastgelegen perceel. Ten tijde van het veldbezoek was dit 

grasland in gebruik als schapenweide. De ontwikkelingen bestaan uit sloop van 

de huidige bebouwing en realisatie van twee vrijstaande woningen op het hui-

dige woonperceel en de schapenweide.  

 

 
W o n i n g  e n  a c h t e r l i g g e n d  t e r r e i n  m e t  z i c h t  o p  s c h a p e n w e i d e  

 

O n d er z o e k  

 

S o o r t e n b e s ch e r m i n g  

Achter de Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende be-

schermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden 

opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De 
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Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005, 

kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten, 

hierna te noemen: licht, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De 

inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze 

vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime. 

 

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afge-

legde veldbezoek, via Quickscanhulp.nl
1
 (© NDFF - quickscanhulp.nl 31-08-2015 

14:26:55) soortinformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna
2
 opge-

vraagd. Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van diverse 

streng beschermde planten- en diersoorten bekend. Op basis van de terreinom-

standigheden in en direct rond het plangebied kan gesteld worden dat het 

plangebied een beperkte natuurwaarde kent.  

 

De tuin is verwilderd; er groeien soorten als grote brandnetel, ridderzuring, 

perzikkruid, paardenbloem en braamstruweel. Tevens staan er enkele exem-

plaren schietwilg, gewone esdoorn en witte abeel. In de greppels langs de 

schapenweide groeit pitrus. Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde 

plantensoorten waargenomen, deze zijn gezien de inrichting en het gebruik 

ook niet te verwachten.  

Gezien het type dakpan en de aanwezigheid van opgaande beplanting is het 

goed mogelijk dat onder het pannendak van de woning huismussen nestelen. 

Dit kon ten tijde van het veldbezoek niet worden vastgesteld. Nestplaatsen van 

huismus zijn streng beschermd. In opgaande beplanting in en rond het plange-

bied kunnen algemene vogels als merel, vink en winterkoning tot broeden ko-

men. In de woning zijn potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig 

onder de dakpannen en in de spouwmuur. Deze ruimten zijn bereikbaar via 

ruimte tussen de dakpannen. De bomen in het plangebied beschikken niet over 

voor vleermuis geschikte holtes (verblijfplaatsen). Het plangebied vormt wel 

onderdeel van het foerageergebied van vleermuizen. Te verwachten soorten 

zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Er zijn in 

het plangebied geen sporen (uitwerpselen of prooiresten) van steenmarter 

                                                   
1 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF 

wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen 

of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl 

geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plan-

gebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen 

gebruikt. 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank 

van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame 

planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. Informatie is te vinden op 

www.natuurloket.nl. 
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aangetroffen. In het plangebied zijn verder licht beschermde soorten als 

(spits)muizen, egel en gewone pad te verwachten. 

 

Met de sloop van de woning gaan mogelijk nestplaatsen van huismus en ver-

blijfplaatsen van vleermuizen verloren (artikel 11 Ffw). Bij onzorgvuldig han-

delen kunnen door de sloop tevens enkele exemplaren worden verstoord of 

gedood (artikel 9 van de Ffw). Nestplaatsen van huismus en verblijfplaatsen 

van vleermuizen zijn op basis van de Ffw jaarrond streng beschermd, ook als 

deze tijdelijk niet in gebruik zijn. Voor beide soort(groep)en geldt dat in het 

daarvoor geschikte seizoen aanvullend veldonderzoek nodig is. Voor huismus 

om vast te stellen hoeveel broedparen aanwezig zijn. Voor vleermuizen om 

vast te stellen of daadwerkelijk verblijfplaatsen aanwezig zijn.  

 

Eveneens kunnen als gevolg van de werkzaamheden verblijfplaatsen van enkele 

licht beschermde soorten worden verstoord en/of vernietigd (artikel 9 Ffw). 

Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood (artikel 11 Ffw). Licht 

beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft 

geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorg-

plicht van de Ffw.  

 

Ten aanzien van overige vogels (anders dan huismus) dient bij de planning en 

uitvoering van werkzaamheden rekening te worden gehouden met het broed-

seizoen. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen 

(artikel 11 Ffw). Voor de in en direct rond het plangebied te verwachten vogel-

soorten kan dit plaatsvinden door werkzaamheden buiten de broedperiode van 

aanwezige soorten uit te voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen 

worden getroffen om te voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen bin-

nen het plangebied. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode ge-

hanteerd in het kader van de Ffw. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen onge-

veer van 15 maart tot 15 juli duurt. 

 

G e b i e d s b e s c he r m i ng  

Voor het plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Natuurbeschermingswet 1998 en de pro-

vinciale structuurvisie en verordening. 

 

In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. In 

de Nbw 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habi-

tatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aange-

wezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten 

en Wetlands. Activiteiten met negatieve effecten op deze gebieden zijn ver-
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gunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Nbw 1998 een externe werking 

kent. 

 

De EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland genoemd) is een samenhan-

gend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebie-

den in Nederland en vormt de basis voor het nationale natuurbeleid. De 

begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale EHS is voor de pro-

vincie Fryslân uitgewerkt in het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening 

Romte Fryslân 2014 (provinciaal ruimtelijk natuurbeleid). 

 

Vanuit het Streekplan Fryslân 2007 en de Verordening Romte Fryslân 2014 

wordt buiten de EHS-gebieden bij ruimtelijke plannen specifiek ingezet op de 

bescherming van bestaande natuurgebieden en natuurwaarden in agrarisch 

gebied. 

 

Het plangebied is geen onderdeel van een beschermd gebied in het kader van 

de Nbw 1998 en de gronden zijn niet aangewezen als EHS of weidevogelkans-

gebied. Dergelijke gebied zijn gelegen op een geruime afstand van het plange-

bied. Het plangebied ligt wel vlakbij (minder dan 100 meter afstand) een 

bosperceel dat is aangewezen als natuur buiten de EHS.  

 

Gezien de terreinomstandigheden en ligging van het plangebied (ten opzichte 

van beschermde gebieden) en de aard van de ontwikkeling worden met be-

trekking tot het voorgenomen plan op voorhand geen negatieve effecten op 

beschermde (natuur)gebieden verwacht.  

Het plan heeft in het kader van de Nbw 1998 geen negatieve gevolgen voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van natuurlijke habitats en soorten. Het plan is 

daarnaast niet in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

C o n c l u s i e  

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een Voortoets in 

het kader van de Nbw 1998 of een analyse in het kader van het provinciaal 

ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Voor uitvoering van het plan is 

geen vergunning op grond van de Nbw 1998 nodig. Het plan is niet in strijd met 

het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.  

 

Uit de ecologische inventarisatie komt verder naar voren dat in het kader van 

de Ffw wel een noodzaak bestaat voor het uitvoeren van een vooronderzoek, 

waarbij gericht onderzoek dient te worden uitgevoerd naar de aanwezigheid 

nestplaatsen van huismussen en verblijfplaatsen van vleermuizen. Dit vooron-

derzoek is nodig aangezien er een nog onvoldoende beeld is verkregen of er 
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voor het plan een ontheffing van de Ffw noodzakelijk is en of deze in voorko-

mend geval verkregen kan worden. 

 

Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient verder rekening te 

worden gehouden met nestelende vogels. Verstoring van broedgevallen (in 

gebruik zijnde nesten) van vogels dient te worden voorkomen. 

 


