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1 Aanleiding en doel 

De natuur in Nederland wordt beschermd vanuit twee invalshoeken: bescherming van gebieden 

en bescherming van soorten. De gebiedsbescherming is geregeld via de Natuurbeschermings-

wet 1998 (Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten) en het Streekplan (o.a. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS), weidevogelgebieden en ganzenfoerageergebieden). De 

soortenbescherming is geregeld in de Flora- en faunawet. De natuurwetgeving in Nederland 

heeft als belangrijkste component het zorgplichtbeginsel, dat van elke initiatiefnemer verlangt 

dat hij zich vooraf op de hoogte stelt van eventuele schadelijke effecten op voorkomende be-

schermde soorten planten en dieren en hun leefomgeving.  

 

Bij de gemeente Coevorden is een initiatief ingediend dat voorziet in realisering van twee wind-

turbines op het bedrijvenpark. De aanleg van de twee windturbines op het bedrijventerrein Eu-

ropark is op grond van de geldende bestemmingsplannen nog niet mogelijk en er wordt dan ook 

een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De realisatie van dit project is een ruimtelijke ontwikke-

ling in de zin van de Flora- en faunawet en dient derhalve getoetst te worden aan de bepalingen 

uit de natuurwetgeving. Grontmij is gevraagd om in beeld te brengen welke gevolgen het project 

heeft voor beschermde soorten of natuurgebieden en wat de consequenties zijn vanuit de na-

tuurbeschermingwet- en regelgeving. Deze rapportage bevat de uitkomsten van dit onderzoek.   

 

 

 
Foto 1: Overzicht turbinelocaties.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

De windturbines zijn gepland op het bedrijventerrein Europark, ten zuiden van Coevorden. On-
geveer de helft van het terrein is bebouwd, de andere helft ligt nog braak. Het bedrijventerrein 
ligt direct langs het Coevorderkanaal en in het zuidwesten van het onderzoeksgebied is een 
kleine haven aanwezig. Op het industrieterrein zijn weinig bomen of andere begroeiing aanwe-
zig.  

 

 
Foto 2:  overzicht onderzoeksgebied (blauw omlijnd).  
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3 Wettelijk kader 

3.1 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 van kracht. In deze wet zijn (nagenoeg) alle van 

nature in het wild voorkomende amfibieën, zoogdieren en vogels beschermd. Daarnaast zijn er 

selectieve lijsten van beschermde planten, vissen, vlinders en ongewervelde dieren. De be-

schermde soorten en hun nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaat-

sen mogen niet opzettelijk worden verstoord of vernietigd. Indien dit onvermijdelijk is, dient ont-

heffing te worden aangevraagd. Vrijstelling of ontheffing kan slechts worden verleend “wanneer 

er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de 

gunstige staat van instandhouding van de soort”. In principe dienen bij verstoring mitigerende 

dan wel compenserende maatregelen te worden genomen. Sinds 23 februari 2005 is de Flora- 

en faunawet gewijzigd. De beschermde soorten zijn nu verdeeld in drie tabellen: 

� Algemene soorten (tabel 1-soorten) 
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling. Er hoeft voor ruimtelijke ontwik-

kelingen geen ontheffing aangevraagd te worden; 

� Overige soorten (tabel 2-soorten) 
Wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling, mits wordt gewerkt volgens een 

door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Is er geen gedragscode dan moet 

ontheffing aangevraagd worden, deze valt onder de lichte toets (geen aantasting van de 

duurzame instandhouding van de soort); 

� Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn en bijlage 1 AMvB (tabel 3-soorten) 
Voor deze soorten moet wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen een ontheffing aangevraagd 

worden. De ontheffingsaanvraag valt onder de zware toets, hetgeen inhoudt dat:  

o er sprake dient te zijn van een bij de wet genoemd belang; 

o er geen alternatief mogelijk is; 

o er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betref-

fende soort(en). 

 

Vogels zijn niet ingedeeld in bovengenoemde categorieën. Verstoring van nestelende en/of 

broedende vogels en aantasting van vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels is niet toege-

staan. Daarom dienen verstorende werkzaamheden altijd buiten het broedseizoen te worden 

uitgevoerd. Het beschermingsregime voor vogels komt overeen met dat van tabel 3-soorten.  

 
3.2 Natuurbeschermingswet 1998 

Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden en heeft als doel 

het beschermen en in stand houden van bijzondere gebieden (Natura 2000-gebieden en Be-

schermde Natuurmonumenten) in Nederland. Projecten of handelingen die negatieve effecten 

op deze beschermde gebieden kunnen hebben, zijn verboden. Ook activiteiten buiten de be-

schermde gebieden kunnen verboden zijn, indien deze negatieve effecten veroorzaken als ge-

volg van externe werking. Bij negatieve effecten is het nodig een vergunning aan te vragen op 

basis van een verslechterings- en verstoringstoets. Het uitvoeren van een passende beoorde-

ling (uitgebreide effectenstudie, alternatievenonderzoek en onderbouwing dwingende redenen 

van groot openbaar belang) is noodzakelijk wanneer de negatieve effecten (mogelijk) significant 

zijn. 

 
3.3 Provinciaal beleid 

Het beleid ten aanzien van natuur staat in de Nota Ruimte. Deze Nota bepaalt het beleidskader 

voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig grondgebruik in het landelijke 

gebied in onder andere de vorm van de Ecologische hoofdstructuur (EHS), de Randstad 
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groenstructuur en het Groene Hart. De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en 

te ontwikkelen natuurgebieden en wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsge-

bieden en ecologische verbindingszones. 

 

De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt tot de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 

(PEHS) met kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones. 

Aantasting van PEHS gebieden is compensatieplichtig.  

Het afwegingskader waaruit kan volgen dat compensatie nodig is gaat volgens het ‘nee, tenzij-

principe’ (zie figuur 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Het ”Nee, tenzij"-principe van het compensatiebeginsel. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Inleiding 

Aan de hand van bestaande inventarisatiegegevens en een veldbezoek door een ter zake kun-

dige van Grontmij zijn de natuurwaarden binnen het plangebied in kaart gebracht. In dit hoofd-

stuk worden de natuurwaarden per soortgroep beschreven. 

 
4.1.1 Bureaustudie 

Via het Natuurloket is het overzicht van beschikbare gegevens geraadpleegd van het kilometer-

hok waarin het onderzoeksgebied ligt. Het Natuurloket geeft aan dat het kilometerhok over het 

algemeen niet tot slecht is onderzocht, met uitzondering van vaatplanten en sprinkhanen.  

 

 
Figuur 4: Overzicht gegevens Natuurloket 

 

De gegevens uit de verschillende verspreidingsatlassen geven een indicatie van de soorten die 

in de omgeving voorkomen. Voor dit onderzoek zijn verspreidingsatlassen gebruikt voor zoog-

dieren, broedvogels, reptielen, amfibieën en vissen.  

 
4.1.2 Veldbezoek 

De verkregen informatie uit het bureauonderzoek is vaak weergegeven op kilometerhokniveau 

(1x1 km) of uurhokniveau (5x5 km). Het is daarom van belang in het veld te kijken in hoeverre 

in het betreffende onderzoeksgebied ook geschikte habitat van deze soorten aanwezig is. Op 

20 maart 2009 heeft een veldbezoek plaatsgevonden dat is uitgevoerd door een ecologisch 

deskundige van Grontmij. Tijdens dit veldonderzoek is op basis van expert judgement beoor-

deeld of er kans is op het voorkomen van bepaalde beschermde soorten op grond van de aan-

wezigheid van geschikte habitat voor die soorten.  

 



Onderzoeksresultaten 

 

Pagina 9 van 12

 

4.2 Resultaten beschermde soorten 

4.2.1 Flora 

Het onderzoeksgebied is volgens het Natuurloket in de periode 1991-2007 goed onderzocht op 

het voorkomen van beschermde plantensoorten. Daarbij is één algemeen beschermde soort  

(tabel 1-soort) aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om de dotterbloem, die langs de randen 

van het Coevorderkanaal voorkomt. Tijdens het veldbezoek voor deze studie zijn geen be-

schermde soorten planten in het onderzoeksgebied aangetroffen. Het onderzoeksgebied (indu-

strieterrein) bevat ook geen voor beschermde plantensoorten geschikte biotoop.  

  
4.2.2 Vogels 

Het bedrijventerrein bevat geschikte biotoop voor vogelsoorten als zwarte roodstaart, witte 

kwikstaart, scholekster, visdiefje, huismus, koolmees, pimpelmees en merel. Vaste rust- of ver-

blijfplaatsen van uilen, spechten en roofvogels zijn niet in het onderzoeksgebied aangetroffen.  

 

Bureau Waardenburg heeft een analyse gemaakt van de effecten van windturbines rondom de 

planlocatie op vogels in de ruime omgeving (Waardenburg, 2006). Vanwege de ligging buiten 

de bekende stuwingsbanen voor trekvogels en vanwege het ontbreken van ‘sturende’ land-

schapselementen (bijv. grote rivieren) in de omgeving van de geplande windturbines, worden  

in het plangebied geen grote aantallen trekvogels als ganzen, zwanen en eenden verwacht. 

Voor deze locatie worden dan ook hooguit geringe effecten (kleine aantallen aanvaringsslacht-

offers) verwacht op trekvogels.  

De te plaatsen windturbines leiden naar verwachting niet tot verstoring van belangrijke pleister-

plaatsen, aangezien de belangrijkste pleisterplaatsen voor vogels zich buiten de invloedssfeer 

van de turbines bevinden.     

 
4.2.3 Zoogdieren 

Voor grondgebonden zoogdieren is het onderzoeksgebied niet bijzonder interessant. Op het 

terrein zijn verschillende sporen van konijnen aangetroffen. Verder zijn algemeen voorkomende 

soorten als konijn, mol, haas, veldmuis en aardmuis zijn in het plangebied te verwachten. Ande-

re beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zijn niet in het plangebied aangetroffen of te 

verwachten. Voor strikt beschermde muizensoorten als de veldspitsmuis is in het plangebied 

geen geschikte habitat aanwezig.  

 

Voor vleermuizen geldt dat het onderzoeksgebied niet bijzonder geschikt is als leefgebied. Er 

zijn geen oude holle bomen aanwezig of gebouwen met een spouw of pannendak die kunnen 

dienen als vaste rust- of verblijfplaats. Ook lopen er geen lijnvormige landschapselementen 

door of langs het onderzoeksgebied die door vleermuizen gebruikt kunnen worden als vliegrou-

te. Mogelijk dat algemeen in Coevorden voorkomende soorten als gewone dwergvleermuis, 

laatvlieger en rosse vleermuis incidenteel van het onderzoeksgebied gebruik maken om te foe-

rageren. Het ligt echter meer voor de hand dat ze boven of langs de randen van het Coevorder-

kanaal vliegen en foerageren.  

 

In de omgeving van Coevorden komen kleine aantallen meervleermuizen voor boven de grotere 

watergangen. Het Coevorderkanaal is een watergang die potentieel geschikt is als vliegroute 

en/of foerageergebied voor de meervleermuis.  

4.2.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten reptielen, amfibieën en vissen aangetrof-

fen. In het onderzoeksgebied bevinden zich ook geen watergangen of andere geschikte habi-

tats voor beschermde soorten vissen, reptielen en amfibieën. Alleen voor de zandhagedis is het 

onderzoeksgebied potentieel geschikt, maar deze soort komt niet in de omgeving van Coevor-

den voor (Ravon, 2007).    
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4.2.5 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden 
Over het voorkomen van ongewervelden in het onderzoeksgebied zijn vrijwel geen gegevens 
bekend. Beschermde soorten libellen, dagvlinders of andere ongewervelden zijn tijdens het 
veldbezoek niet aangetroffen en ook niet in het onderzoeksgebied te verwachten gelet op het 
ontbreken van geschikte habitat voor deze soorten.     

4.3 Resultaten beschermde gebieden 

Volgens de Gebiedendatabase van het ministerie van LNV (www.minlnv.nl) liggen er binnen 3 

kilometer vanaf het plangebied geen gebieden die onderdeel uit maken van het Natura 2000 

netwerk of de Ecologische Hoofdstructuur. Het gebied is eveneens niet aangemerkt als weide-

vogel- of ganzenfoerageergebied. Verdere toetsing aan de Natuurbeschermingswet of het na-

tuurbeleid is derhalve niet noodzakelijk.   
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5 Conclusies 

De bouw en exploitatie van de windturbines op het bedrijventerrein Europark nabij Coevorden 

heeft geen negatieve invloed op: 

• Natura 2000-gebieden; 

• Beschermde natuurmonumenten; 

• Ecologische Hoofdstructuur; 

• Weidevogel- en ganzenfoerageergebied. 

 

Op de plaatsen waar de windturbines komen zijn geen vaste rust- of verblijfplaatsen en/of 

groeiplaatsen van juridisch zwaarder beschermde soorten (tabel 2 of 3 soorten) aanwezig. Wel 

maken de plaatsen waar de windturbines komen onderdeel uit van het leefgebied van een aan-

tal algemeen voorkomende zoogdier- en vogelsoorten. Ten aanzien van de zoogdiersoorten 

konijn, mol, haas, veldmuis en aardmuis geldt een algemene vrijstelling van de verbodsbepalin-

gen uit de Flora- en faunawet.  

 

Ten aanzien van vleermuizen geldt dat de plaatsen waar de windturbines komen geen belang-

rijke functie hebben binnen het leefgebied, waardoor er geen structurele vliegbewegingen op 

het bedrijventerrein te verwachten zijn. Er hoeft voor vleermuizen derhalve geen ontheffing 

aangevraagd te worden op grond van artikel 75 Flora- en faunawet.  

 

Ten aanzien van broedvogels geldt dat er geen verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet 

worden overtreden wanneer het oprichten van de turbines buiten het broedseizoen plaatsvindt. 

Het broedseizoen loopt globaal van begin maart tot half augustus. Voor het verstoren van broe-

dende vogels wordt door LNV geen ontheffing veleend. Verstoring dient derhalve voorkomen te 

worden door te werken buiten het broedseizoen. De kans op aanvaring van lokaal broedende 

vogels met de rotorbladen van de windturbines is gering, gezien het feit dat de meeste broed-

vogels dagactief zijn en derhalve de turbines op zicht kunnen mijden.  

Uit een analyse van Bureau Waardenburg blijkt tevens dat er slechts een geringe kans is op 

aanvaringsslachtoffers onder trekvogels. Een ontheffing op grond van artikel 75 Flora- en fau-

nawet ten aanzien van (broed)vogels is dan ook niet noodzakelijk.  
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