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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Borne heeft het voornemen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen 

voor haar buitengebied. Aangezien het in het bestemmingsplan mogelijk wordt ge-

maakt om m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten te ondernemen en omdat -vanwege 

de mogelijke negatieve gevolgen van dit bestemmingsplan voor de nabijgelegen Natu-

ra 2000-gebieden- voor dit bestemmingsplan een passende beoordeling moet worden 

opgesteld, is een plan-m.e.r. doorlopen. De uitkomsten van deze plan-m.e.r. zijn vast-

gelegd in het planMER Bestemmingsplan Buitengebied Borne d.d. 18 juni 2014.  

 

Ten tijde van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan is het plan-

MER tevens ter advisering aan de Commissie voor de m.e.r. (hierna: Commissie) 

voorgelegd. De Commissie heeft op 26 september 2014 advies uitgebracht over het 

opgestelde planMER (rapportnummer 2967-19). Het advies is als bijlage 1 bij deze 

aanvulling gevoegd.  

 

De Commissie stelt in haar advies dat het ter toetsing voorgelegde MER op een aan-

tal essentiële punten tekortkomingen bevat. De Commissie adviseert om een aanvul-

ling op het MER op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt ge-

nomen. De tekortkomingen zien op de navolgende punten: 

 de mitigerende maatregelen waarmee volgens het MER een toename van stikstof-

depositie op Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen ontbreken;  

 de aanwezigheid van en mogelijke gevolgen voor beschermde soorten ontbreken;  

 de mogelijke gevolgen voor de EHS en Beschermde natuurmonumenten zijn niet 

beschreven;  

 de mogelijke toename van geurhinder is niet in beeld gebracht.  

 

In voorliggend rapport wordt de aanvullende onderzoeken op het MER beschreven. 

Daarbij is rekening gehouden met de aanpassingen die in het ontwerpbestemmings-

plan zullen worden doorgevoerd.  

1.2 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de effecten op Natura 

2000-gebieden, waarbij wordt ingezoomd op de effecten vanwege een mogelijke toe-

name van de stikstofdepositie. In hoofdstuk 3 wordt het uitgevoerde onderzoek naar 

de effecten op flora en fauna beschreven. In hoofdstuk 4 en 5 komen de effecten op 

de EHS en beschermde natuurmomenten aan bod en tot slot wordt in hoofdstuk 5 

aandacht besteed aan het aspect geur. Het rapport wordt in hoofdstuk 6 afgesloten 

met een conclusie.  
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2 Natura 2000-gebieden - stikstof 

2.1 Wetgeving en beleid 

Op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) 

moet bij de vaststelling van een plan rekening worden gehouden met de gevolgen die 

het plan, waaronder een bestemmingsplan, kan hebben op de instandhoudingsdoel-

stellingen van Natura 2000-gebieden in en in de nabijheid van het plangebied. Een 

bestemmingsplan met mogelijk significant negatieve effecten op een Natura 2000- 

gebied kan slechts worden vastgesteld, indien de gemeenteraad zich op grond van 

een passende beoordeling ervan heeft verzekerd, dat door uitvoering van het be-

stemmingsplan de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende Natura 2000-gebied 

niet worden aangetast. Dit is verankerd in artikel 19g Nbw 1998.  

 

Bij veehouderijen komt stikstof in de vorm van ammoniak vrij. Ammoniak leidt tot ver-

mesting en verzuring. Door verzuring verdwijnen planten die hiervoor gevoelig zijn en 

vermesting leidt tot een sterke groei/vermeerdering van bepaalde plantensoorten ten 

koste van andere soorten. Er ontstaat hierdoor een homogene vegetatiestructuur: al-

gemeen voorkomende soorten komen steeds vaker voor, terwijl zeldzame soorten 

verdwijnen. Dit is, naast het verlies van habitattypen, schadelijk voor in een gebied 

voorkomende diersoorten die afhankelijk zijn van de meer zeldzame soorten. 

 

In de Natura 2000-gebieden die gelegen zijn binnen het invloedsgebied van het plan-

gebied van het bestemmingsplan voor het buitengebied van Borne komen zogenaam-

de voor stikstofgevoelige habitattypen voor (habitattypen die gevoelig zijn voor ver-

mesting/verzuring) waarvoor instandhoudingsdoelstellingen gelden. Voor deze voor 

stikstof gevoelige habitattypen is een kritische depositiewaarde (hierna: kdw) bepaald. 

Deze kdw is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van de habitat sig-

nificant wordt aangetast door de verzurende en/of vetmestende invloed van stikstof-

depositie. Het blijkt dat de achtergronddepositie (de stikstof die aanwezig is in de 

lucht) hoger is dan deze kdw. Dit betekent dat er reeds sprake is van een overbelaste 

situatie en derhalve het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen onder druk 

staat. Een verdere toename van de stikstofdepositie leidt tot een significante aantas-

ting en dient dus voorkomen te worden. 

 

Uit de jurisprudentie blijkt dat de referentiesituatie ten opzichte waarvan getoetst moet 

worden of er sprake is van de stikstofdepositie de huidige, feitelijke, legale situatie is. 

Dit betreft voor veehouderijen het daadwerkelijk aantal dieren dat gehouden wordt 

(incl. diersoort en stalsysteem) en dus niet het aantal dieren dat mag worden gehou-

den op grond van een vergunning. 

2.2 MER bij het voorontwerpbestemmingsplan 

In het MER en de passende beoordeling, die zijn opgesteld in het kader van het voor-

ontwerpbestemmingsplan, (hierna kortweg aangeduid als: MER) is onderzocht wat de 

toename is van de stikstofdepositie bij de maximalisatie van het voorontwerpbestem-

mingsplan zonder dat daarin een beperkende regeling voor stikstof is opgenomen. Uit 

de daartoe uitgevoerde berekeningen blijkt dat een dergelijke regeling tot een enorme 
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toename van de stikstofdepositie leidt, om welke reden het alternatief gericht was op 

het komen tot een regeling waarbij de stikstofdepositie op de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden niet verder wordt verhoogd ten opzichte van de referentiesituatie. Met 

dit uitgangspunt is tot het volgende alternatief gekomen: 

 er wordt een zonering aangebracht met betrekking tot de omvang van bouwvlak-

ken. In de landschapstypen ‘maten- en flierenlandschap’ en ‘essenlandschap’ 

wordt slechts uitbreiding van het bouwvlak toegestaan tot maximaal 1 hectare via 

een wijzigingsbevoegdheid; 

 bij akkerbouwbedrijven en productie- en gebruiksgerichte paardenhouderijen 

wordt een omschakeling naar een (andere vorm van) veehouderij uitgesloten; 

 uitsluitend grondgebonden melkveehouderij wordt toegestaan. Onder een grond-

gebonden agrarisch bedrijf wordt verstaan een bedrijf dat functioneel van - hoofd-

zakelijk zelfstandig in eigendom zijnde, gehuurde of gepachte - grond, als produc-

tiefactor afhankelijk is voor het houden van dieren, de teelt van (voeder)gewassen 

of de weidegang van vee. De oppervlakte aanwezige weidegrond binnen het 

plangebied wordt hiermee bepalend voor het aantal dieren dat binnen de gemeen-

te kan worden gehouden; 

 nieuwe etagestallen zijn uitgesloten. 

 

Uit de voor dit alternatief uitgevoerde berekeningen blijkt dat er nog steeds sprake is 

van een toename van de stikstofdepositie. Om die reden zijn de volgende mitigerende 

maatregelen beschreven: 

 het toepassen van BBT
++

-maatregelen (best beschikbare technieken met boven-

wettelijke norm); 

 de toename van de stikstofemissie per bedrijf beperken. 

 

Deze laatste maatregel is de basis geweest voor de regeling die is opgenomen in het 

voorontwerpbestemmingsplan, waarin de bestaande emissie per bedrijf is vastgelegd. 

Onder bestaande emissie wordt de ten tijde van de vaststelling van het bestemmings-

plan vergunde dan wel gemelde emissie verstaan. Middels een afwijkingsbevoegdheid 

is het mogelijk om bij omgevingsvergunning een toename van de stikstofemissie toe 

te staan onder de voorwaarde dat er sprake is van externe saldering dan wel wanneer 

dat mogelijk is op grond van de Programmatische Aanpak Stikstof.  

2.3 Reactie op door Commissie gesignaleerde tekortkomingen 

De Commissie gaat in haar advies met name in op de inzet van de best beschikbare 

technieken. Aangegeven wordt dat onduidelijk is welke best beschikbare technieken 

worden bedoeld, hoe effectief de technieken zijn en of daarmee bij maximale benut-

ting van de planmogelijkheden toename van stikstofdepositie op Natura 2000-

gebieden kan worden voorkomen. Omdat daardoor onduidelijk is hoe een toename op 

reeds overbelaste Natura 2000-gebieden wordt voorkomen, ontbreekt volgens de 

Commissie in het MER mogelijk een uitvoerbaar alternatief.  

 

Ten aanzien van de in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen regeling stelt de 

Commissie dat deze regeling tot een toename van de ammoniakemissie leidt ten op-

zichte van de huidige feitelijke situatie. 
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BBT
++  

Het doorrekenen van de maximalisatie en het alternatief met de bouwvlakken ingevuld 

met stallen die voorzien zijn van BBT
++

 maatregelen, zou als uitkomst kunnen hebben 

dat er in dat geval geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie. Uit de 

uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afde-

ling) van 5 november 2014 blijkt echter dat dergelijke maatregelen dan voorgeschre-

ven moeten worden in het bestemmingsplan. Dit houdt in dat, wanneer de uitkomsten 

van de berekeningen positief zijn, een regeling in het bestemmingsplan moet worden 

opgenomen dat ook bestaande stallen vervangen moeten worden. Een dergelijke re-

geling is niet uitvoerbaar, om welke reden van een verdere uitwerking zoals door de 

Commissie wordt voorgesteld wordt afgezien.  

 

Verdere beperking van de ammoniakdepositie  

Omdat het opvullen van de vergunde c.q. gemelde ruimte ten opzichte van hetgeen 

feitelijk aanwezig is, volgens de Commissie tot een toename van de ammoniakemissie 

kan leiden is een jurisprudentieonderzoek uitgevoerd om te komen tot een andere re-

geling.  

 

Tynaarlo
1
 

In het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Tynaarlo, waarover 

de Afdeling op 29 oktober 2014 uitspraak heeft gedaan, was de volgende bepaling 

opgenomen: “de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van land-

bouwhuisdieren mag per agrarisch bedrijf ten hoogste de bestaande oppervlakte be-

dragen, met dien verstande dat een grotere oppervlakte is toegestaan indien er geen 

sprake is van een toename van de ammoniakemissie van het betreffende bedrijf”. Uit 

deze planregels volgt dat het plan bij recht uitbreiding van de bebouwing bij een agra-

risch bedrijf toestaat onder voorwaarde dat de uitbreiding niet gepaard gaat met een 

toename van de ammoniakemissie van het bedrijf. De Afdeling oordeelt dat gelet hier-

op de in het plan bij recht toegestane uitbreiding van agrarische bebouwing niet tot 

een toename van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden leidt.  

 

Reusel-De Mierden
2
 

Uit de uitspraak uit januari van dit jaar inzake het bestemmingsplan Buitengebied van 

de gemeente Reusel-De Mierden blijkt dat het beperken van de stikstofemissie in een 

regeling de mogelijkheid biedt tot intern salderen. De regeling die in de uitspraak cen-

traal staat betreft ook een regeling die ziet op het toestaan van de bestaande opper-

vlakte. In de regels is namelijk opgenomen dat intensieve veehouderijbebouwing uit-

sluitend bij recht is toegestaan tot maximaal de bestaande oppervlakte als 

opgenomen in de bijlage bij de regels. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat een toe-

name van de stikstofemissie ten opzichte van de bestaande situatie ten tijde van de 

vaststelling van het plan, uitgaande van de bestaande bebouwing en de huidige vee-

stapel niet is toegestaan om de kwaliteit van de leefomgeving in het plangebied en 

van nabijgelegen natuurgebieden te waarborgen. De Afdeling gaat mee in deze over-

weging. 

 

                                                      
1
  201307656/1. 

2
  201308140/1 d.d. 21 januari 2015. 
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Doetinchem
3
 

In de uitspraak over het buitengebied van de gemeente Doetinchem vernietigt de Af-

deling het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. De Afdeling treft de voor-

lopige voorziening dat de bestaande oppervlakte die ten tijde van de inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan rechtsgeldig werd gebruikt ten behoeve een (intensieve) 

veehouderij(tak), met het daarbij behorende aantal dierplaatsen, wordt aangemerkt als 

de maximum oppervlakte die ten behoeve van dit gebruik mag worden gebruikt. Hier-

uit zou kunnen worden opgemaakt dat de Afdeling van oordeel is dat door het vast-

leggen van de oppervlakte van bedrijfsgebouwen met de daarbij behorende aantal 

dierplaatsen een toename van de ammoniakdepositie als gevolg van het bestem-

mingsplan wordt voorkomen. 

 

Op grond van de bovenstaande beschreven uitspraken, wordt door de gemeente ge-

kozen om een regeling op te nemen die hierbij aansluit. De regeling zal dus zien op de 

aanwezige oppervlakte bebouwing. In de volgende paragraaf wordt de regeling nader 

beschreven.  

2.4 Regeling ontwerpbestemmingsplan 

In de agrarische bestemming (artikel 3: Agrarisch met waarden) wordt de volgende 

specifieke gebruiksregeling opgenomen: 

de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren 

mag per agrarisch bedrijf ten hoogste de ten tijde van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan rechtsgeldig aanwezige oppervlakte met het daarbij behorende aantal 

dierplaatsen bedragen , met dien verstande dat: 

1. een grotere oppervlakte met het daarbij behorende aantal dierplaatsen is toege-

staan conform een ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan onher-

roepelijke vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; 

2. een grotere oppervlakte en/of afwijkend aantal dierplaatsen is toegestaan indien 

er geen sprake is van een toename van de ammoniakdepositie op voor stikstof-

gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied.  

 

In de begripsbepaling wordt een begrip opgenomen voor ‘voor stikstof gevoelige habi-

tats in een Natura 2000-gebied’, waarbij wordt aangesloten bij de begripsbepaling uit 

artikel 19kd van de Nbw 1998. Onder voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 

2000-gebied wordt verstaan: voor stikstof gevoelige natuurlijke habitats en habitats 

van soorten in een Natura 2000-gebied ten aanzien waarvan op grond van artikel 6, 

tweede lid, van richtlijn 92/43/EEG een verplichting geldt tot het treffen van instand-

houdingsmaatregelen. 

 

Deze regeling houdt in dat de ten tijde van de inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan Buitengebied Borne feitelijk aanwezige bebouwing die in gebruik is ten 

behoeve van het houden van vee gebruikt mag blijven worden voor het aantal 

aanwezige dierplaatsen. Verder is de mogelijkheid van intern salderen meegenomen 

in deze regeling. Uitbreiding van de oppervlakte of een afwijkend aantal dierplaatsen 

is mogelijk wanneer de ammoniakdepositie niet toeneemt. Gelet op de mogelijkheid 

                                                      
3
  201307656/1. 
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om ammoniakemissie beperkende maatregelen te nemen is er een mogelijkheid om 

de oppervlakte van de bebouwing en daarmee het aantal dieren uit te breiden.  
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3 Flora en fauna 

3.1 Referentiesituatie 

3.1.1 Vaatplanten 

In het buitengebied van de gemeente Borne komt een groot aantal vaatplanten voor. 

Volgens verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (hierna: 

NDFF) komen meer dan 500 soorten vaatplanten in het plangebied voor. Een aantal 

van deze soorten waaronder soorten als Daslook (Allium ursinum), Grote keverorchis 

(Neottia ovata), Wilde gagel (Myrica gale) en Steenbreekvaren (Asplenium trichoma-

nes) zijn beschermd door de Flora en faunawet en vallen onder het tweede bescher-

mingsregime (tabel 2) volgens AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. Ook zijn in het 

gebied soorten van de Rode Lijst en meer algemeen voorkomende soorten (tabel 1) 

waargenomen zoals Brede wespenorchis (Epipactis helleborine), Grasklokje (Campa-

nula rotundifolia), Kleine maagdenpalm (Vinca minor), Slanke sleutelbloem (Primula 

elatio), Zwanenbloem (Butomus umbellatus) Bleekgele hennepnetel (Galeopsis sege-

tum), Gaspeldoorn (Ulex europaeus), Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata) en 

Rode ogentroost (Odontites vernus subsp. serotinus). Standplaatsen van beschermde 

en/of bedreigde vaatplanten zijn vaak gelegen in gebieden met een bijzonder, uniek 

biotoop en gebieden welke weinig worden verstoord. Wilde gagel komt bij voorkeur 

voor op natte heiden en een soort als Daslook bij voorkeur in bossen en struwelen. 

Daar het buitengebied van Borne grotendeels uit intensief beheerde agrarische gron-

den bestaat, zijn standplaatsen van strikt beschermde en bedreigde soorten met na-

me te verwachten buiten deze gebieden. 

3.1.2 Zoogdieren 

Uit de verspreidingsgegevens van de NDFF en de provincie blijkt dat in het buitenge-

bied Borne verschillende zoogdiersoorten voorkomen. In en in de omgeving van het 

plangebied zijn algemeen voorkomende soorten als egel (Erinaceus europaeus), brui-

ne rat (Rattus norvegicus), huisspitsmuis (Crocidura russula), mol (Talpa europaea), 

vos (Vulpes vulpes), hermelijn (Mustela erminea), bunzing (Mustela putorius), wezel 

(Mustela nivalis), ree (Capreolus capreolus), woelrat (Arvicola terrestris), veldmuis 

(Microtus arvalis), haas (Lepus europaeus) en konijn (Oryctolagus cuniculus) aanwe-

zig. Deze soorten kunnen voorkomen op agrarische gronden, boerenerven, houtwal-

len, ruigtes, nabij watergangen en in bospercelen. 

 

Daarnaast komen de beschermde en/of bedreigde soorten das (Meles meles), water-

spitsmuis (Neomys fodiens), boommarter(Martes martes), eekhoorn (Sciurus vulga-

ris), steenmarter (Martes foina) voor. Ook zijn vleermuissoorten als Gewone dwerg-

vleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus), 

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) en Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) in het buiten-

gebied van Borne te verwachten. Vleermuizen verblijven doorgaans in bomen en be-

bouwing en gebruiken erven, zoomvegetaties, bosranden, watergangen, lanen en sin-

gels als leefgebied. Vleermuizen zijn derhalve in het gehele buitengebied te 

verwachten. Grondgebonden zoogdieren zijn qua voorkomen meer gebonden aan een 

specifiek habitat. Boommarter en eekhoorn komen voor in bosrijk gebied, de das juist 

op de overgang van bos naar kleinschalig cultuurlandschap en de waterspitsmuis 
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komt voor bij beken, rivieren, sloten, plassen met een behoorlijk ontwikkelde waterve-

getatie en ruig begroeide oevers. 

3.1.3 Vogels 

In het buitengebied van de gemeente Borne komt een divers aantal soorten vogels 

voor. De meeste soorten zijn algemeen voorkomende vogelsoorten uit verschillende 

groepen: zangvogels, watervogels, weidevogels, etc. Het betreft hier soorten als 

koolmees (Parus major), spreeuw (Sturnus vulgaris), kauw (Corvus monedula), merel 

(Turdus merula), houtduif (Columba palumbus), wilde eend (Anas platyrhynchos), 

grauwe gans (Anser anser).  

In het kader van de Flora- en faunawet zijn vaste rust- en nestplaatsen van enkele vo-

gelsoorten jaarrond beschermd. Dit betekent dat nestlocaties van deze soorten het 

gehele seizoen beschermd zijn. Hierin worden vijf categorieën onderscheiden: 

 Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen, buiten het broedseizoen in ge-

bruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

 Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop (voorbeeld: 

roek, gierzwaluw en huismus). 

 Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde 

plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing 

(voorbeeld: ooievaar, kerkuil).  

 Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nau-

welijks in staat zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

Er is naast bovenstaande vier categorieën ook nog een vijfde categorie. Van deze 

soorten zijn de nesten jaarrond beschermd als er in de omgeving onvoldoende alter-

natieven zijn: 

 Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 

daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over vol-

doende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich el-

ders te vestigen (voorbeeld: boerenzwaluw). 

 

Gezien het afwisselende landschap met agrarische gronden, erven, bomenlanen, bos, 

bosschages en open water zijn soorten met jaarrond beschermde nesten te verwach-

ten. Uit gegevens van de NDFF blijkt dat in het buitengebied soorten als boomvalk 

(Falco subbuteo), Buizerd (Buteo buteo), grote gele kwikstaart (Motacilla cinerea), ha-

vik (Accipiter gentilis), huismus (Passer domesticus), kerkuil (Tyto alba), ooievaar (Ci-

conia ciconia), ransuil (Asio otus), roek (Corvus frugilegus), sperwer (Accipiter nisus), 

steenuil (Athene noctua) en wespendief (Pernis apivorus) voorkomen. De nesten van 

deze soorten zijn allen jaarrond beschermd. 

De aanwezigheid van deze soorten in het buitengebied is gebonden aan een bepaald 

biotoop: huismus, steenuil en kerkuil in agrarisch cultuurlandschap en erven; grote ge-

le kwikstaart nabij beken en meren; havik, boomvalk wespendief, sperwer in en nabij 

bos, heide en hoogveen; buizerd bij akkers, bos, cultuurlandschappen, heide, hoog-

veen en weiden (kleinschalig alsmede uitgestrekt). 
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3.1.4 Amfibieën  

In en nabij watervoerende elementen is de aanwezigheid van amfibieën zeer waar-

schijnlijk. Met name algemeen voorkomende amfibiesoorten als de bruine kikker (Ra-

na temporaria) en Gewone pad (Bufo bufo) zijn te verwachten. Deze soorten vallen 

onder het eerste lichte beschermingsregime van de Flora- en faunawet (tabel 1). Voor 

deze soorten geldt een algehele vrijstelling voor het verstoren van individuen en het 

aantasten van leefgebieden. Uit gegevens van Stichting Reptielen Amfibieën Vissen 

Onderzoek Nederland (hierna: RAVON)en de NDFF blijkt dat soorten als Heikikker 

(Rana arvalis) en Poelkikker (Rana lessonae) in en in de nabijheid van het plangebied 

voorkomen. Deze soorten zijn strikt beschermd (tabel 3, Ffw en Bijlage IV EU HRL). 

Deze soorten zijn beide gebonden aan een specifiek biotoop. Om die reden worden zij 

rond agrarische percelen niet verwacht. 

3.1.5 Reptielen 

Volgens RAVON en de NDFF komt de soort levendbarende hagedis (Zootoca vivipa-

ra), adder (Vipera berus), hazelworm (Anguis fragilis), gladde slang (Coronella aus-

triaca), ringslang (Natrix natrix) en zandhagedis (Lacerta agilis) in de omgeving van 

het plangebied waargenomen. Er zijn geen recente waarnemingen van reptielen in 

gemeente Borne bekend. Reptielen zijn over het algemeen gebonden aan structuurrij-

ke vegetatie, vaak gelegen in weinig verstoorde biotopen. Op basis van landschaps-

kenmerken en gebruik van de gronden in het buitengebied worden reptielen met name 

in de overgangszone van bos(-rand) naar open gebied en in zoomvegetaties ver-

wacht. Rond agrarische percelen is de trefkans gering gezien de grote mate van ver-

storing en het ontbreken van ruigtes. 

3.1.6 Vissen 

Naast algemeen voorkomende soorten als snoek (Esox lucius), driedoornige stekel-

baars (Gasterosteus aculeatus) bermpje (Barbatula barbatula), Blankvoorn (Rutilus ru-

tilus), Karper (Cyprinus carpio) en tiendoornige stekelbaars (Pungitius pungitius) komt 

in het buitengebied van Borne de beschermde soort kleine modderkruiper (Cobitis 

taenia) voor. Deze soort is opgenomen in tabel 2. Vissoorten van de Rode Lijstsoort 

zijn ook in het gebied aanwezig. Het betreft de soort vetje (Leucaspius delineatus). 

3.1.7 Libellen vlinders en andere ongewervelden 

Het buitengebied van de gemeente Borne kent ook een aantal strikt beschermde vlin-

ders en libellen: heideblauwtje (Plebejus argus), keizersmantel (Argynnis paphia), 

rouwmantel (Nymphalis antiopa). Allen tabel 3. Daarnaast komen ook een aantal be-

dreigde soorten van rode lijst in het gebied voor: beekrombout (Gomphus vulgatissi-

mus), groot dikkopje (Ochlodes sylvanus), kleine ijsvogelvlinder (Limenitis camilla), 

bandheidelibel (Sympetrum pedemontanum) en tengere pantserjuffer (Lestes virens). 

Deze soorten zijn allen strikt gebonden aan een specifiek habitat. Vlinders zijn bij-

voorbeeld afhankelijk van een aantal waardplanten, waardoor zij slechts op een aantal 

plaatsen in het buitengebied voorkomen. Libellen komen veelal voor langs beken en 

watergangen met een goede waterkwaliteit en natuurlijke oevers. 
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3.1.8 Aandachtsoorten voor de provincie Overijssel  

De provincie Overijssel heeft in samenwerking met het Landschap Overijssel het ac-

tuele leefgebied, maar ook het potentiele leefgebied van een aantal aandachtsoorten 

in kaart gebracht. Deze soorten kunnen makkelijk profiteren van specifiek ingerichte 

natuur en aangepast beheer. In eerste instantie zijn soorten opgenomen die in agrari-

sche landschap voorkomen of soorten die profiteren van nieuwe natuur. Alle genoem-

de soorten zijn kritisch en zijn kenmerkend voor een bepaald milieu. Als deze zoge-

naamde aandachtsoort in een gebied aanwezig is, betekent dit veelal dat het gebied 

ook voor andere kritische planten en dieren een geschikte plek is om te leven. Wan-

neer meerdere leefgebieden elkaar overlappen kan aldaar sprake zijn van ecologisch 

waardevol gebied en zijn de effecten van het plan aldaar mogelijk aanwezig dan wel 

groter dan elders in het buitengebied van de Gemeente Borne. In bijlage 2 is uitsnede 

van deze kaarten voor de gemeente Borne opgenomen. 

3.2 Beschrijving wijze van onderzoek 

Om te bepalen of er met het bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne’ mogelijk sprake 

is van een effect op flora en fauna dient inzichtelijk gemaakt te worden welke be-

schermde en bedreigde plant- en diersoorten aanwezig zijn en moet worden beoor-

deeld of in het plangebied bijzondere natuurgebieden/-waarden aanwezig zijn. Hiertoe 

is gebruik gemaakt van de verbeelding, waarop onder meer de ligging en omvang van 

waardevolle gebiedsdelen zijn weer te vinden, zoals de EHS, Agrarische bestemming 

met natuurwaarden (openheid, hoogteverschillen, beplantingselementen en bijzonde-

re waterhuishoudkundige situatie). Daarnaast is bepaald waar welke beschermde en 

bedreigde plant- en diersoorten soorten in het gebied voorkomen. Het betreft hier zo-

wel soorten beschermd middels de Flora- en faunawet als bedreigde soorten van de 

Rode Lijst. Aan de hand van gegevens van onder andere RAVON, de provincie Over-

ijssel en de NDFF is inzicht verkregen in de verspreiding van soorten en bijzondere 

gebiedskenmerken die samenhangen met het voorkomen van de geconstateerde 

soorten.  

3.3 Effecten voornemen 

3.3.1 Flora 

Uit de verspreidingsgegevens blijkt dat in het buitengebied Borne beschermde en be-

dreigde soorten vaatplanten aanwezig zijn. Het betreft hier soorten van tabel 2 van de 

AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. De aanwezigheid van beschermde en be-

dreigde soorten op agrarische gronden is echter niet waarschijnlijk. De veelal bijzon-

der biotopen waar de standplaatsen van deze soorten mee zijn verbonden komen niet 

in intensief gebruikt agrarisch gebied voor. Indien beschermde vaatplanten toch wor-

den aangetroffen kan sprake zijn van een aanvraag ontheffing Flora- en faunawet. 

3.3.2 Fauna 

Vergroting van het agrarisch bouwvlak alsmede de realisatie van voorzieningen kan 

binnen de bestemming ‘Agrarisch’ tot gevolg hebben dat watervoerende elementen 

worden gedempt, gebouwen en opstallen worden gesloopt en bomen, bosschages en 
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ruigtes worden verwijderd. Indien schaalvergroting één of meer van bovenstaande ac-

tiviteiten noodzakelijk maakt zijn negatieve effecten op beschermde en bedreigde 

plant- diersoorten niet op voorhand uit te sluiten. 

Dempen van watergangen kan het leefgebied van beschermde vissoorten, amfibieën 

en reptielen aantasten. Hierbij is verstoren en vernielen van geschikt leefgebied als-

mede het doden of verwonden van individuen mogelijk aan de orde. Ook kan door het 

voornemen het netwerk van sloten en tochten versnipperd raken waardoor migratie- 

en verspreidingsmogelijkheden voor de soorten afnemen. Een soort als kleine mod-

derkruiper kan zich bij verstoring relatief snel in nieuwe geschikt habitat vestigen. 

Strikt beschermde soorten amfibieën en reptielen worden in de watervoerende ele-

menten rond de bestemming agrarisch niet verwacht. Gezien het intensieve gebruik 

van de gronden aldaar ontbreekt een geschikt, stabiel biotoop. 

Daar het plan eveneens schaalvergroting binnen de bestemming agrarisch met waar-

den toestaat, kan vergroting van het bouwvlak dan wel ontwikkelingen aangrenzend 

aan het bouwvlak aldaar eveneens leiden tot het dempen van watervoerende elemen-

ten. Indien watervoerende elementen met natuurvriendelijk (beheerde) oevers door 

het voornemen worden gedempt, zijn ook negatieve effecten op beschermde soorten 

amfibieën, reptielen of beschermde/bedreigde libellen, vaatplanten en de zoogdier-

soort waterspitsmuis te verwachten. Evenals in de watervoerende elementen rond de 

gronden met bestemming agrarisch zijn effecten als verstoren en vernielen van ge-

schikt leefgebied alsmede het doden of verwonden van individuen te verwachten. Ook 

kan door het voornemen het netwerk van sloten en tochten versnipperd raken waar-

door migratie- en verspreidingsmogelijkheden voor de soorten afnemen. 

Wanneer bij schaalvergroting bosschages, solitaire bomen, lanen of houtsingels wor-

den verwijderd, zijn negatieve effecten op beschermde zoogdieren, vogels en amfi-

bieën niet op voorhand uit te sluiten. De in het buitengebied aanwezige vogelsoorten 

als steenuil, buizerd, havik, boomvalk, sperwer, roek, ooievaar zijn veelal niet in staat 

om elders een geschikte nestlocatie te vinden. Nesten van deze soorten zijn op grond 

van de Flora- en faunawet derhalve jaarrond beschermd. Tevens kan het verwijderen 

van opgaand groen op en nabij het erf leiden tot aantasting van het leefgebied van 

(niet beschermde) kleine zangvogels en verlies van essentieel leefgebied van bijvoor-

beeld de beschermde huismus. 

 

Zoogdieren kunnen door het rooien van bomen ook een negatief effect ondervinden. 

Bomen voorzien zoogdieren van voedsel en bieden verblijfplaatsen. Vleermuizen kun-

nen in holtes, scheuren of achter losse schors een verblijfplaats hebben. Daarnaast 

gebruiken vleermuizen de luwe omgeving nabij de bomen om insecten te vangen en 

kunnen lanen en singels essentiële vlieg- en migratieroutes vormen voor deze soor-

ten. Indien schaalvergroting leidt tot het verwijderen van bomen met holtes e.d. of het 

rooien van lanen en singels kunnen respectievelijk verblijfplaatsen worden aangetast 

of barrières worden opgeworpen. De functionaliteit voor en de gunstige staat van in-

standhouding van de vleermuissoorten ter plaatse wordt daarmee mogelijk niet gega-

randeerd. 

Negatieve effecten op de functionele leefomgeving van eekhoorn, das of boommarter 

zijn door de schaalvergroting eveneens mogelijk. Kap van lanen, singels en bosscha-

ges kan het leefgebied van de eekhoorn aantasten. De kap van bosschages/bos met 

bomen met holen leidt mogelijk tot aantasting het leefgebied van de boommarter. Een 

effect op de das wordt enkel verwacht wanneer migratieroutes langs lanen, singels en 

bosranden nabij burchten worden verwijderd of bosschages/bos met burchten worden 

verwijderd. 
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Amfibieën kunnen voor de overwintering zich ingraven tussen de boomwortels of in 

ruigtes en zoomvegetaties. Verwijderen van bomen/bosschages/bos met omliggende 

ruigte en/of zoomvegetatie kan het landbiotoop voor (beschermde) amfibieën aantas-

ten. Negatieve effecten door schaalvergroting is derhalve niet op voorhand uit te slui-

ten. 

 

Schaalvergroting kan ook tot gevolg hebben dat bestaande bebouwing moet wijken en 

wordt gesloopt. In de bebouwing op het erf komen mogelijk soorten als huismus, 

kerkuil en steenuil voor. Nestplaatsen van deze vogelsoorten alsmede het essentieel 

leefgebied van deze soorten zijn jaarrond beschermd. Ook de aanwezigheid van boe-

renzwaluw is aannemelijk. Indien de nestplaatsen van deze soorten wordt aangetast 

is sprake van overtreding van de flora en faunawet en dienen mitigerende maatrege-

len worden getroffen om de gunstige staat van instandhouding en de functionaliteit in 

het gebied te behouden. De boerenzwaluw is hierbij een uitzondering. Nesten van de-

ze soort zijn enkel jaarrond beschermd als er in de omgeving onvoldoende alternatie-

ven zijn. 

Naast enkele vogelsoorten kan ook de soort steenmarter op het erf voorkomen. De 

soort heeft binnen zijn leefgebied soms wel tientallen schuilplaatsen, die hij echter niet 

allemaal even frequent gebruikt. Dit kunnen bijvoorbeeld boomholtes, takkenhopen, 

dichte struwelen, zolders of kruipruimtes zijn. Maar ook spouwmuren of ruimten onder 

de dakbedekkingen. Voor de steenmarter is geen ontheffing voor het versto-

ren/vernietigen van verblijfplaatsen noodzakelijk mits wordt gewerkt volgens een 

goedgekeurde gedragscode en geen sprake is van een verblijfplaats met jongen. 

 

Buiten de vergroting van het agrarisch bouwvlak maakt het bestemmingsplan de reali-

satie van aangrenzende voorzieningen mogelijk. Deze opstallen kunnen op een wille-

keurige locatie op de agrarische gronden worden gerealiseerd. De realisatie van be-

bouwing of voorzieningen aansluitend op agrarische bouwvlakken kan een effect 

hebben op in de omgeving voorkomende weidevogels. Weidevogels zijn gebaat bij 

openheid en rust. Soorten vermijden opgaande elementen en bebouwing daar, omdat 

daar roofvogels en andere predatoren aanwezig kunnen zijn. Het vergroten van 

bouwvlakken of het oprichten van bebouwing of voorzieningen aansluitend op een 

bouwvlak kan afbreuk doen aan de openheid van het landschap en heeft derhalve een 

negatief effect op weidevogels. Het effect is gering aangezien slechts een zeer be-

perkt deel van het plangebied specifiek geschikt is voor weidevogels.  

 

Ondanks dat schaalvergroting kan leiden tot tal van negatieve effecten op bescherm-

de en bedreigde plant- en diersoorten kunnen door schaalvergroting ook een aantal 

positieve effecten optreden. Schaalvergroting maakt de realisatie van extra bebouwing 

mogelijk. Nieuwbouw van stallen biedt mogelijk nieuwe nestplaatsen voor soorten als 

huismus, boerenzwaluw en huiszwaluw. Daarnaast kan erfbeplanting (heesters, bo-

men) nieuw geschikt leefgebied en nestgelegenheid vormen voor diverse vogelsoor-

ten en mogelijk een onderdeel zijn van het leefgebied van kleine grondgebonden 

zoogdieren (muizen, marterachtigen). In het bestemmingsplan is in relatie tot het laat-

ste punt tevens een regeling opgenomen dat bij vergroting van het bouwvlak tot 1,5 

hectare (2,5 ha bij paardenhouderijen en boomkwekerijen) er landschappelijke inpas-

sing moet plaatsvinden. 
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Op de verbeelding van het bestemmingsplan zijn niet alle watervoerende elementen 

en lanen, houtsingels en bosschages als zodanig bestemd. Dit betekent dat in het 

plan de planologische bescherming van deel van deze elementen niet is geborgd.  

Het bestemmingsplan op zich leidt echter niet tot het rooien van bomen of dempen 

van watervoerende elementen. Bij de uitwerking van een specifiek voornemen die het 

bestemmingsplan buitengebied mogelijk maakt, dient voorafgaand aan het indienen 

van de omgevingsvergunning onderzocht te worden of de activiteit leidt tot aantasting 

van beschermde en bedreigde plant- en diersoorten. 

3.3.3 Beoordeling 

Het effect van het bestemmingsplan op de beschermde en bedreigde plant- en dier-

soorten wordt als negatief (-) beoordeeld. Het plan maakt verschillende ontwikkelingen 

mogelijk welke een negatief kunnen hebben op beschermde en bedreigde plant- en 

diersoorten. Het plan maakt het dempen/vergraven van watervoerende elementen, het 

rooien van bomen of slopen van bebouwing mogelijk. Tevens kan het plan bij een 

maximalisatie leiden tot een afname van de openheid van het landschap. Schaalver-

groting kan echter ook plaatselijk, door (verplichte) landschappelijke inpassing, tot 

verbetering leiden en negatieve effecten voor flora en fauna enigszins verzachten. 

3.4 Effecten alternatief 

Met het alternatief worden een aantal extra beperkingen opgelegd ten aanzien van de 

realisatie van onder meer windturbines, de bouwvlakgrootte en kleinschalig kamperen. 

Voor de laatste twee ontwikkelingen zijn zones aangewezen. In de landschapstypen 

‘Maten- en Flierenlandschap’ en ‘Essenlandschap’ is de vergroting van het bouwvlak 

mogelijk tot maximaal 1 hectare in plaats van 1,5 uit het voornemen.  

 

De effecten van het bestemmingsplan op de beschermde en bedreigde plant- en dier-

soorten worden als negatief (-) beoordeeld. Hoewel het alternatief leidt tot een lagere 

bebouwingsdichtheid in de gebieden met de aanduiding ‘Maten- en Flierenlandschap’ 

en ‘Essenlandschap’ (positief) kan schaalvergroting nog steeds een negatief effect 

hebben op beschermde/bedreigde plant- en diersoorten. Immers maakt het alternatief 

eveneens het dempen/vergraven van watervoerende elementen, het rooien van bo-

men, toename van verlichting of slopen van bebouwing mogelijk.  

3.5 Conclusie effectbeoordeling 
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3.7 Mitigerende maatregelen 

Voor het (tijdelijk) verstoren of verwijderen van verblijfplaatsen van beschermde dier-

soorten kan een ontheffing Flora- en faunawet noodzakelijk zijn indien er sprake is 

van aantasting van soorten met jaarrond beschermde nesten of de soort is opgeno-

men in tabel 3 van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet. Voor beschermde 

soorten in het buitengebied Borne kunnen mitigerende (verzachtende) maatregelen 

worden getroffen om negatieve effecten tot een minimum te beperken en de functio-

naliteit voor en gunstige staat van instandhouding van soorten te garanderen. De 

maatregelen kunnen gericht zijn op het behoud van de kwaliteit van het gebied maar 

ook op de kwantiteit. 

3.7.1 Mogelijke maatregelen vogels  

De meest kwetsbare periode van vogels is tijdens het broedseizoen. Wanneer soorten 

bezig zijn met nestbouw, broeden of jongen hebben mogen nesten in geen geval wor-

den verstoord. De meeste vogels broeden vanaf medio maart tot medio augustus. 

Echter kunnen soorten als kerkuil of slechtvalk al eerder starten met broeden. Een lijst 

met de globale broedperioden van de Nederlandse vogels in opgenomen in de bijlage 

3. Aan de hand van deze lijst kan per soort worden nagegaan wanneer de soort start 

met broeden. Voor de meeste soorten geldt dat de minst schadelijke periode voor het 

slopen van bebouwing of het rooien van opgaand groen globaal tussen de periode 

september tot maart ligt. 

 

Indien jaarrond beschermde nesten worden verstoord dan wel worden verwijderd die-

nen ruim voorafgaand aan het broedseizoen alternatieve broedgelegenheden te wor-

den gerealiseerd. Voor een aantal soorten als huismus, steenuil en kerkuil zijn specia-

le nestkasten beschikbaar welke in de nabijheid van de originele nestplaats moeten 

worden gerealiseerd. Dit dient buiten de invloedsfeer van de werkzaamheden te ge-

schieden. 

 

Naast de kwetsbaarheid van de nestplaatsen(jaarrond) en van soorten en legsels tij-

dens de broedperiode zijn de huismus en mindere mate steenuil en kerkuil mogelijk 

ook afhankelijk van beplanting rondom het erf. Heggen, overhoeken en bosschages 

kunnen voor de huismus essentiële schuil- en foerageermogelijkheden bieden. Door 

het verwijderen van deze groene elementen kan de functie van het leefgebied afne-

men en is mogelijk sprake van aantasting van de gunstige staat van instandhouding 

van de huismus ter plaatse. De aanplant van nieuw gelijkwaardig groen kan de nega-

tieve effecten mitigeren. 

Bomen kunnen door uilen als roestplaats worden gebruikt en bosschages en ruigtes 

kunnen prooien als muizen en insecten herbergen. Het verwijderen van deze elemen-

ten maakt een mogelijk aanwezig territorium minder geschikt. Indien een territorium 

van een uilensoort aanwezig blijkt dient middels herplant van gelijkwaardig groen ne-

gatieve effecten te worden gemitigeerd. 
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3.7.2 Mogelijke maatregelen vissoorten 

Vissoorten zijn extra kwetsbaar tijdens de periode van ei-afzetting en gedurende de 

winterrustperiode. Daarnaast is de soort bittervoorn voor de voortplanting afhankelijk 

van zoetwatermosselen. Om schadelijke effecten van de werkzaamheden te voorko-

men, dient het verlies van leefgebied elders gemitigeerd te worden. Bij dempen van 

watergangen dienen soorten te worden weggevangen en elders in geschikt leefgebied 

te worden uitgezet. Indien het de verplaatsing van bittervoorn betreft, dienen ook de 

zoetwatermosselen te worden verplaatst. Mocht blijken dat geschikt leefgebied niet in 

de directe omgeving aanwezig is dan dient dit gerealiseerd te worden. Bij het vergra-

ven/verbreden van watergangen dient de vergraving zodanig plaats te vinden dat 

eerst de nieuwe onderdelen worden gerealiseerd om vervolgens in fases met de oor-

spronkelijke watergang te worden verbonden. Schonen (verwijderen beplanting) dan 

wel het uitbaggeren van wa-tergangen kan eveneens negatieve effecten hebben op 

individuen en leefgebieden van beschermde soorten. Het uitvoeren van deze werk-

zaamheden buiten de kwetsbare periode is dan ook een vereiste om geen afbreuk te 

doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soorten ter plaatse. In de Ge-

dragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (Unie van Waterschappen, 2012) 

zijn de te nemen mitigerende maatregelen verder uitgewerkt. Deze kunnen als leid-

raad worden gehanteerd bij werkzaamheden aan watervoerende elementen.  

3.7.3 Mogelijke maatregelen vleermuizen 

Verblijfplaatsen van vleermuizen evenals essentiële foerageergebieden en vliegroutes 

zijn strikt beschermd. Aantasting van deze onderdelen van het functioneel leefgebied 

moet worden gemitigeerd. Afhankelijk van het type verblijfplaats (kraam-, zomer-, 

paar- of winterverblijf) zijn geschikte tijdelijke alternatieven beschikbaar om in de om-

geving van de verstoorde verblijfplaats te realiseren (compensatiefactor 4). Deze 

vleermuiskasten dienen ruim voorafgaand aan de werkzaamheden te worden gereali-

seerd. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het feit dat deze kasten 

slechts als tijdelijke maatregel kunnen worden toegepast. Bij sloop en nieuwbouw die-

nen ook permanente voorzieningen te worden ingebouwd in bijvoorbeeld een spouw 

of achter betimmering. Deze voorzieningen dienen gelijkwaardig te zijn aan de verlo-

ren verblijfplaats. 

 

Door werkzaamheden kunnen ook vliegroutes en/of foerageergebieden worden aan-

getast. Maatregelen om negatieve effecten te mitigeren bestaan bij vliegroutes uit de 

herplant van bomen. De bomen dienen van zodanige omvang te zijn dat zij voldoende 

beschutting tegen de wind bieden en wederom een lijn vormen in het landschap waar 

vleermuizen langs kunnen vliegen richting foerageergebied of verblijfplaats. Het ver-

lies van foerageergebied kan worden gemitigeerd door de aanplant van inheemse, 

gebiedseigen heesters en bomen welke van nature insecten aantrekken. Ook de aan-

leg van water (sloten, poelen) in combinatie met groene randen van heesters en bo-

men kan bijdragen aan een geschikt foerageergebied. 
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3.7.4 Mogelijke maatregelen grondgebonden zoogdieren 

Essentieel leefgebied en verblijfplaatsen van strikte beschermde zoogdieren zoals 

vermeld in tabel 3 van de AMvB art. 75 van de Flora- en faunawet zijn op de agrari-

sche gronden niet te verwachten. Schaalvergroting leidt derhalve niet tot directe aan-

tasting van deze soorten. Steenmarters kunnen wel nabij of op het erf voorkomen. 

Wanneer volgens een goedgekeurde gedragscode wordt gewerkt kunnen negatieve 

effecten veelal worden uitgesloten. Voor de steenmarter kunnen op of aan de rand 

van het erf overhoeken en marterhopen worden gerealiseerd om de soort te voorzien 

van verblijfplaatsen. 

3.7.5 Mogelijke maatregelen amfibieën en reptielen 

Maatregelen om negatieve effecten van werkzaamheden op amfibieën te voorkomen 

dan wel te verzachten zijn deels terug te vinden in de Gedragscode Flora- en fauna-

wet voor waterschappen (Unie van Waterschappen, 2012). Voor het landbiotoop van 

amfibieën alsmede het biotoop van reptielen dienen ook zoomvegetaties en ruigtes 

nabij bosgebied en-of watervoerende elementen zoveel mogelijk gespaard te blijven. 

Indien werkzaamheden nabij een biotoop van reptielen en amfibieën worden uitge-

voerd kan een amfibieënscherm worden geplaatst om de soorten tijdelijk van het ter-

rein te weren.  

3.7.6 Zorgplicht 

Verder geldt altijd artikel 2 van de Flora- en faunawet, een zorgplichtbepaling. Ieder-

een dient voldoende zorg in acht te nemen voor de in het wild levende dieren en hun 

leefomgeving. Dit houdt in dat voorafgaand aan sloop-, grond-, of bouwwerkzaamhe-

den wordt gecontroleerd of dat negatieve gevolgen voor aanwezige soorten kunnen 

worden voorkomen door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen 

worden verwacht. 
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4 EHS  

4.1 Referentiesituatie 

Natuurgebieden functioneren meestal niet op zichzelf, omdat zij daar in het algemeen 

te klein voor zijn. Zij zijn altijd in meerdere of mindere mate afhankelijk van hun omge-

ving, zij maken deel uit van een groter geheel. Daarom is het van belang natuurgebie-

den in onderlinge samenhang te zien. De provincie Overijssel heeft daartoe een Eco-

logische Hoofdstructuur (hierna: EHS) vastgesteld. De EHS wordt verdeeld in twee 

onderdelen bestaande EHS: bestaande en recent gerealiseerde nieuwe natuur op 

land en water; te realiseren EHS natuur. In de gemeente Borne is een deel van die 

EHS gerealiseerd en ligt er deels nog een realisatieopgave. Doelstellingen ten behoe-

ve van de realisatie zijn nader uitgewerkt in de Omgevingsverordening van de Provin-

cie Overijssel. Uit deze verordening volgt dat de EHS in de gemeente Borne onder-

deel is van twee deelgebieden: Beekdalen Weerselo en Twickel.  

 

De gronden van de EHS in de gemeente Borne bestaan hoofdzakelijk uit beken (eco-

logische verbinding) met belendende percelen met grazige ruigte en bosschages. De 

gronden langs Azelerbeek, Bornsche beek en Deurningerbeek, die vallen binnen de 

EHS, zijn in het Natuurbeheerplan onder andere aangewezen als rivier- en beekbege-

leidend bos, moeras en kruiden- en faunarijk grasland.  

 

Twickel 

Beekdalen Weerse-

lo 

EHS in en rondom het plangebied 
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4.2 Beschrijving wijze van onderzoek 

In voorliggende aanvulling vindt een nieuwe beoordeling van de mogelijke effecten 

vanwege het bestemmingsplan op de EHS. De effecten van het bestemmingsplan op 

de kernkwaliteiten, ontwikkelingsopgaven en overige natuurwaarden van de EHS 

worden kwalitatief beoordeeld.  

4.3 Effecten voornemen 

Voor bedrijven in de EHS geldt dat, indien zij willen uitbreiden buiten de grenzen van 

het bouwblok, de “nee-tenzij” regeling voor activiteiten in de EHS gaat meespelen. 

Voor uitbreiding van agrarische bedrijven binnen de EHS geldt dat dit niet toegestaan 

is, als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied worden aange-

tast. Afwijken van deze regel is alleen mogelijk als het maatschappelijk belang groot is 

en er geen reële alternatieven zijn. Dit betekent in het kort gezegd dat uitbreiding al-

leen mogelijk is als geen aantasting van de waarden van de EHS plaatsvindt of als 

deze waarden gecompenseerd worden. 

4.3.1 Oppervlakteverlies 

4.3.2 Gronden behorende tot de EHS zijn in het bestemmingsplan Buitengebied Borne be-

stemd als zijnde Natuur, Water of Agrarisch met waarden. Uitzondering hierop zijn 

twee percelen, gelegen aan de Piepersveldweg nummer 12 en nummer 22 met be-

stemming Wonen en Bedrijven respectievelijk. Ter plaatse van de bestemming Wonen 

is circa 250 m² en bij de bestemming Bedrijven is circa 500 m² als ‘EHS – nieuw te 

ontwikkelen natuur’ aangewezen. Gelet op de omvang van deze gebieden in relatie tot 

de totaal aan oppervlakte EHS in het plangebied leidt maximalisatie van de plan niet 

tot significante aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden of versnippering van 

de EHS – Natuur. Daarnaast zijn in de EHS geen agrarische bedrijven (bouwvlakken) 

gelegen welke kunnen uitbreiden dan wel locaties gelegen waar uitbreiding aan-

grenzend aan het bouwvlak mogelijk is. Dit betekent dat het voornemen niet leidt tot 

oppervlakteverlies van de EHS. 

4.3.3 Natuurwaarden 

De EHS in de gemeente Borne bestaat uit beken met aangrenzend bos, moeras en 

kruiden- en faunarijk grasland. Deze gronden vormen voor diverse soorten een ge-

schikt leefgebied. Daarnaast is rondom de Deurningerbeek uitbreiding van de be-

staande broekbossen, herstel van beekbegeleidende vochtige graslanden en herstel 

van een natuurlijke beekloop beoogd. In het buitengebied van Borne zijn daarvoor in 

de EHS rond de Deurningerbeek percelen aangewezen alwaar nieuwe natuur kan 

worden gerealiseerd. Bij de maximale benutting van de mogelijkheden in het bestem-

mingsplan kan wijziging in gebruik van agrarische gronden plaatsvinden. Bij deze 

ontwikkeling is mogelijk sprake van een afname van het leefgebied van soorten welke 

in zekere mate afhankelijk zijn van deze gronden. Het betreft hier soorten als das, pa-

trijs en steenuil. Deze ontwikkeling kan plaatselijk ook leiden tot het dempen van wa-

tervoerende elementen (sloten, poelen) en / of het verwijderen van houtopstand. Dit 

heeft mogelijk negatieve gevolgen voor amfibieën, reptielen, libellen en vogelsoorten 

ter plaatse.  
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Daarnaast is bij maximalisatie van het voornemen sprake van een toename van ver-

lichting in de avonduren door bijvoorbeeld kleinschalig kamperen, lichtmasten (bij 

paardenbakken) en kassen (bij boomkwekerijbedrijven). Dit leidt mogelijk tot een toe-

name van de verstoring van nachtactieve diersoorten als uilen en vleermuizen. 

4.3.4 Beoordeling 

Een maximale invulling van de ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan 

heeft een negatief effect op de natuurwaarden van de EHS in de buitengebied van 

Borne. Hoewel het plan niet leidt tot oppervlakteverlies van de EHS maakt het tal van 

ontwikkelingen mogelijk die mogelijk een negatief hebben op de natuurwaarden van 

de EHS. Het plan maakt immers het dempen/vergraven van watervoerende elemen-

ten, het rooien van bomen of slopen van bebouwing mogelijk. Schaalvergroting kan 

echter ook plaatselijk, door (verplichte) landschappelijke inpassing (bij vergroting tot 

1,5 / 2,5 hectare), tot verbetering leiden en negatieve effecten wellicht enigszins ver-

zachten. 

4.4 Effecten alternatief 

Met het alternatief worden een aantal extra beperkingen opgelegd ten aanzien van de 

realisatie van onder meer windturbines, de bouwvlakgrootte en kleinschalig kamperen. 

Voor de laatste twee ontwikkelingen zijn zones aangewezen. In de landschapstypen 

‘Maten- en Flierenlandschap’ en ‘Essenlandschap’ is de vergroting van het bouwvlak 

mogelijk tot maximaal 1 hectare in plaats van 1,5 uit het voornemen.  

 

De effecten van het bestemmingsplan op de EHS worden als negatief (-) beoordeeld. 

Hoewel het alternatief leidt tot een lagere bebouwingsdichtheid in de gebieden met de 

aanduiding ‘Maten- en Flierenlandschap’ en ‘Essenlandschap’ (positief) kan schaal-

vergroting nog steeds een negatief effect hebben op de EHS. Immers maakt het alter-

natief eveneens het dempen/vergraven van watervoerende elementen, het rooien van 

bomen, toename van verlichting of slopen van bebouwing mogelijk. Door de (verplich-

te) investering in de groene omgeving die noodzakelijk is bij de geringe schaalvergro-

ting die bij het alternatief mogelijk is, wordt het negatieve effect gedempt. 

 

4.5 Conclusie effectbeoordeling 
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5 Beschermde Natuurmonumenten 

5.1 Inleiding 

In de directe nabijheid van het plangebied zijn twee beschermde natuurmonumenten 

gelegen, beiden in de gemeente Hof van Twente: 

 

 Heideterreinen Twickel (verspreid over 4 deelgebieden); 

Het landgoed Twickel omvat oude boskernen (bijv. Elbertsbosch, Groot Avest), 

jonger spontaan dan wel aangeplant bos op voormalige heide, diverse beekdalen 

zoals dat van de Azelerbeek en Oelerbeek, een groot aantal in oppervlak sterk va-

riërende heidevelden en schraallanden. 

De oude boskernen behoren tot het Wintereiken-Beukenbos en zijn vaak rijk aan 

Hulst. In de beekdalen komt het Vogelkers-essenbos voor met Wilde kardinaals-

muts, Boskortsteel en IJle zegge. Verspreid in het hele gebied komen afhankelijk 

van waterhuishouding en beschikbaarheid van nutrienten verschillende typen 

broekbos voor (Elzenbroekbos, Elzen-berkenbroek en Berkenbroek). In het ge-

bied komen meerdere typen houtwallen voor, vaak met soorten uit bossen en bos-

randen (Dolle kervel, Hengel). Op de heide is vaak naaldhout (Grove den) aange-

plant. Negentig procent van het nog bestaande oppervlak heide is vochtige heide, 

die vaak behoort tot het natte, veenmosrijke type. Op het landgoed is de afgelo-

pen 20 jaar veel heide geplagd wat geleid heeft toch ontstaan van een grote op-

pervlakte Snavelbies-Kleine zonnedauw vegetaties. In de heide liggen verspreid 

zowel zure als ook zwakgebufferde vennen met een eigen unieke flora en fauna.  

Het landgoed Twickel is een belangrijke leefgebied voor bosvogels, waaronder 

Middelste bonte specht, Kleine bonte specht en Zwarte specht. Diverse bijzondere 

vlindersoorten komen voor zoals het Bont dikkopje, Heideblauwtje, Kleine ijsvo-

gelvlinder en Grote weerschijnvlinder. 

De in Twickel voorkomende beheertypen (Natuurbeheerplan 2016, provincie 

Overijssel) zijn: dennen-, eiken- en beukenbos, vochtige heide, zoete plas, rivier- 

en beekbegeleidend bos, zwakgebufferd ven, vochtig hakhout en middenbos en 

nat schraalland. 

 

 Weldam. 

Het natuurmonument Weldam bestaat uit delen van het gelijknamige landgoed. 

Het natuurmonument kent een afwisselend patroon van oud vochtig loofbos, hak-

hout, lanen, grachten, waterpartijen en een voormalige beekloop. Het monument 

ligt in de benedenloop van een bekencomplex (Poelsbeek en Diepenheimse Mo-

lenbeek) en heeft als gevolg daarvan gronden met een vochtig karakter. Bijzonder 

is dat zij voor een belangrijk deel al eeuwenlang met opgaan hout zijn begroeid. 

De natuurwetenschappelijke waarde van het gebied wordt mede bepaald door het 

relatief hoge peil van het water in de sloten en waterpartijen. Er komen elementen 

voor van het Eiken-Haagbeukenbos, het Beuken-Eikenbos en het Elzen-

Vogelkersverbond. De opbouw van het natuurmonument, met zijn diverse gradi-

enten, biedt goede leefomstandigheden voor een grote verscheidenheid aan fau-

naelementen.  

De in Weldam voorkomende beheertypen (Natuurbeheerplan 2016, provincie 

Overijssel) zijn: historische tuin, droog bos met productie, kruiden- en faunarijk 

grasland, park- of stinzenbos en zoete plas. 
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Ligging Beschermde Natuurmonumenten nabij plangebied (bron: AERIUS) 

5.2 Wetgeving en beleid 

In de Nbw 1998 is de wettelijke regeling opgenomen inzake de beschermde natuur-

monumenten. De beschermde natuurmonumenten (BN) worden op grond van artikel 

10 Nbw 1998 aangewezen. In artikel 16 is vervolgens geregeld dat het verboden is 

om zonder vergunning van het bevoegd gezang in een beschermd natuurmonument 

handelingen te verrichten, te doen verrichten of te gedogen: 

 die schadelijk kunnen zijn voor: 

 het natuurschoon; 

 de natuurwetenschappelijke betekenis van het BN; 

 dieren of planten in het BN; 

 die het beschermd natuurmonument ontsieren,  

 die in strijd zijn met de bij een vergunning gestelde voorschriften of beperkingen. 

 

Schadelijke handelingen zijn in elk geval handelingen die de in het aanwijzingsbesluit 

vermelde wezenlijke kenmerken van het beschermde natuurmonumenten kunnen 

aantasten. Overigens is de minister het bevoegd gezag wanneer het gaat om hande-

lingen als opgenomen in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998, 

maar daar is in voorliggende situatie geen sprake van. Het vaststellen van een be-

stemmingsplan is geen handeling als bedoeld in artikel 16 van de Nbw 1998. Wel 

dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan in redelijkheid zicht te zijn op ver-

gunningverlening, zodat de wet de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staat. 

 

Heideterreinen 

Twickel 

Weldam 
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Op grond van artikel 16 Nbw 1998 geldt een regime met een zogenaamde open be-

langenafweging bij vergunningverlening. Bij de beoordeling hoeft derhalve niet alleen 

rekening te worden gehouden met de bescherming van natuurwaarden, maar kunnen 

ook economische, sociale en culturele belangen worden betrokken. Bij die afweging 

geldt ingevolge artikel 3:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht dat de na-

delige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met 

het besluit te dienen doelen. 

5.3 Beschrijving wijze van onderzoek 

Bij de beoordeling van effecten op beschermde natuurmonumenten staat de mogelijke 

aantasting van wezenlijke kenmerken centraal. Deze kenmerken zijn benoemd in het 

aanwijzingsbesluit van het betreffende beschermde natuurmonument. Deze wezenlij-

ke kenmerken zijn door de provincie Overijssel vertaald in beheertypen. In paragraaf 

5.1 zijn de beheertypen voor beide beschermde natuurmonumenten in de nabijheid 

van het plangebied beschreven. 

 

Voor de beoordeling van de effecten van het plan op omliggende beschermde na-

tuurmonumenten is een vergelijkbare systematiek gehanteerd als voor de beoordeling 

van de omliggende Natura 2000-gebieden. Gelet op de afstand tussen de te beoorde-

len beschermde natuurmonumenten en het plangebied, worden alleen de effecten 

vanwege de mogelijke toename van de stikstofdepositie bepaald. 

De gevoeligheid van de voorkomende beheertypen in de beschermde natuurmonu-

menten is als volgt bepaald: in het Natuurbeheerplan 2016 van de provincie Overijssel 

is opgenomen welke beheertypen in Heideterreinen Twickel en Weldam voorkomen. 

Op basis van de Index Natuur en Landschap van BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie van 

de provincies) is bepaald welk habitattype (Natura 2000) hiermee vergelijkbaar is. Op 

die manier is bepaald welke kritische depositiewaarde voor elk beheertype geldt. 

Er zijn vervolgens voor beide beschermde natuurmonumenten ammoniakberekenin-

gen uitgevoerd voor de referentiesituatie. Daarbij is tevens bepaald hoe hoog de bij-

drage van de veehouderijen in het plangebied is aan de totale ammoniakdepositie op 

de beschermde natuurmonumenten. 

De ammoniakemissies zijn bepaald op basis van de meest recente RAV-codes uit de 

Regeling ammoniak en veehouderij en de hierbij behorende emissiefactoren. Tevens 

is bepaald dat de emissies voldoen aan de normen uit het Besluit huisvesting. Voor de 

berekeningen is uitgegaan van exact dezelfde invoer als voor de berekeningsresulta-

ten die in het kader van het MER zijn uitgevoerd. 

 

In haar uitspraak van 15 januari 2014 (201211801/1/R2) overweegt de Afdeling dat 

het niet nodig is om de gevolgen te beoordelen per hectare van het beschermde na-

tuurmonument, noch de gevolgen te beoordelen voor de afzonderlijke habitattypen in 

het beschermde natuurmonument. “Uit artikel 16 van de Nbw 1998 volgt niet dat niet 

voor het beschermd monument als geheel de gevolgen van een handeling kunnen 

worden afgewogen zonder per hectare of afzonderlijk habitat een beoordeling te ma-

ken.”  

http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/themas/overzicht-typen-natuur-en-landschap/natuurtypen/
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5.4 Referentiesituatie  

De referentiesituatie voor het planMER bestaat uit: 

 de huidige, feitelijke situatie: alle activiteiten die zijn gerealiseerd; 

 de toekomstig zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: dit zijn be-

stemde en vergunde activiteiten die zeker en op korte termijn ingevuld worden  

(het voornemen om 30 paarden te gaan houden aan de Braamhaarsstraat 5 te 

Zenderen is meegenomen in de referentiesituatie); 

 generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voortvloeien uit 

het Besluit Huisvesting (voor veehouderij) of het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (deze zijn de gemeente Borne niet bekend). 

 

In onderstaande tabellen is de referentiesituatie voor de beide beoordeelde Be-

schermde Natuurmonumenten weergegeven. 

 

Referentiesituatie HEIDETERREINEN TWICKEL 

Beheertype Vergelijkbaar habitattype KDW
1
 AC

2
 

Bijdrage  

referentie-

situatie
3
 

Dennen-, eiken- en 

beukenbos 

Beuken-eikenbossen met 

hulst  
1429 

1523 - 2605 2 – 22 mol/ha/j 

Vochtige heide Vochtige heiden 1214 

Zoete plas / / 

Rivier- en  

beekbegeleidend bos 

Vochtige alluviale bossen 

(beekbegeleidende bossen) 
1857 

Zwakgebufferd ven Zwakgebufferde vennen 571 

Vochtig hakhout en 

middenbos 

Vochtige alluviale bossen 

(essen-iepenbossen) 
2000 

Nat schraalland Blauwgraslanden 1071 

 
 

Referentiesituatie WELDAM 

Beheertype Vergelijkbaar habitattype KDW
1
 AC

2
 

Bijdrage  

referentie-

situatie
3
 

Historische tuin / / 

1718 - 2297 ± 1 mol/ha/j 

Droog bos  

met productie 

Beuken-eikenbossen met 

hulst 
1429 

Kruiden- en faunarijk 

grasland 

/ 
/ 

Park- of stinzenbos Vochtige alluviale bossen / 

Oude eikenbossen 

1857 

1071 

Zoete plas / / 

1
 Kritische depositiewaarde (gemeten in mol/ha/j) (op basis v. Alterra rapport 2397 d.d.18-01-2013) 

2
 Achtergrondconcentratie (gemeten in mol/ha/j) 

3
 Bijdrage van de veehouderijen in het plangebied aan de gemeten achtergrondconcentratie 
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Op basis van de uitgevoerde berekeningen kan worden gesteld dat voor de Be-

schermde Natuurmonumenten sprake is van een overbelaste situatie: de achter-

grondconcentratie (AC) is immers voor vrijwel alle beheertypen reeds hoger dan de 

kritische depositiewaarde (KDW). 

5.1 Effecten voornemen  

Voor het bepalen van de effecten van het voornemen is gebruik gemaakt van de ge-

gevens uit het planMER voor de Natura 2000-gebieden Borkeld, Lonnekermeer en 

Buurserzand & Haaksbergerveen. Deze gebieden bevinden zich op een grotere af-

stand van het plangebied dan de Beschermde Natuurmonumenten. Gesteld kan wor-

den dat effecten die optreden op deze genoemde Natura 2000-gebieden minstens net 

zo sterk zullen optreden op de dichterbij gelegen Beschermde Natuurmonumenten. 

 

Weergave van de bijdrage van veehouderijen in Borne in de referentiesituatie aan de achtergrondconcen-

tratie in Beschermde Natuurmonumenten  
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Natura 2000-gebieden in de omgeving van de behandelde Beschermde Natuurmonumenten 

 

In de tabel is de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden Lonnekermeer, Borkeld 

en Buurserzand & Haaksbergerveen weergegeven in het voornemen. 

 

punt KDW 

[molN/ha/jr.] 

Referentie-

situatie MER 

[molN/ha/jr.] 

Voornemen 

[molN/ha/jr.] 

Toename  

depositie 

[molN/ha/jr.] 

%KDW 

1 571 4,163 56,962 52,799 9,247 

2 714 3,769 51,365 47,596 6,666 

3 571 3,925 53,535 49,610 8,688 

7 1071 1,143 15,989 14,846 1,386 

8 714 0,952 13,228 12,276 1,719 

9 714 0,907 12,810 11,903 1,667 

13 571 0,781 10,771 9,990 1,750 

14 500 0,582 7,872 7,290 1,458 

15 571 0,706 9,704 8,998 1,576 

1 t/m 3 = Lonnekermeer, 7 t/m 9 = Borkeld, 13 t/m 15 = Buurserzand & Haaksbergerveen 

 

Zoals blijkt uit de tabel leidt de maximalisatie van het voornemen tot een forse stijging 

van de depositie van stikstof op de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Door deze 

toename in stikstofdepositie is tevens sprake van een toename van vermesting en 

verzuring.  
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Voor de beheertypen die voorkomen in de dichterbij gelegen Beschermde Natuurmo-

numenten zullen vermesting en verzuring naar verwachting nog sterker optreden. Ge-

let op het feit dat de KDW reeds door de achtergrondconcentratie wordt overschreden 

is een significant negatief effect niet uit te sluiten.  

 

Dit effect wordt als een grote verslechtering beoordeeld (score --). 

5.2 Effecten alternatief 

De in het kader van het planMER onderzochte alternatief leidt eveneens tot een toe-

name van de stikstofdepositie op de voor stikstofgevoelige habitattypen en leefgebie-

den in Natura 2000-gebieden die zijn gelegen binnen de invloedssfeer van het plan-

gebied. Deze toename, weliswaar kleiner dan in het voornemen, zal ook op de 

beschermde natuurmonumenten plaatsvinden. 

5.3 Conclusie effectbeoordeling 

 

 

 

 

Milieuaspect 
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Natuur  positieve/negatieve effecten van de mogelijke ont-

wikkelingen op beschermde natuurmonumenten: 

o Heideterreinen Twickel 

o Weldam 

 

 

-- 

-- 

 

 

- 

- 

5.4 Mitigerende maatregelen 

In het kader van voorliggende aanvulling is met betrekking tot de mogelijke toename 

van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een regeling gezocht, die aansluit 

bij de wetgeving daarover. Deze regeling is in paragraaf 2.4 beschreven. De beper-

king van ammoniakdepositietoename als gevolg van deze regeling die ziet op Natura 

2000-gebieden zal ook effect hebben op de beschermde natuurmonumenten.  
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6 Geurhinder  

6.1 Inleiding 

In het buitengebied van de gemeente Borne zijn naast intensieve veehouderijbedrijven 

met name melkveehouderijen gevestigd. Omdat voor deze bedrijven geen geuremis-

siefactoren zijn vastgesteld, zijn ze niet meegenomen in de geurberekeningen in het 

planMER. De Commissie adviseert in de aanvulling op het MER hierop in te gaan en 

daarbij tevens in te gaan op geurgevoelige bestemmingen (woonkernen) buiten het 

plangebied.  

6.2 Wetgeving en beleid 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de omgevings-

vergunning milieu voor het aspect geurhinder van dierenverblijven van veehouderijen. 

Met minimumafstanden en maximale waarden voor geurbelasting krijgen geurgevoeli-

ge objecten bescherming tegen overmatige geurhinder. Indirect heeft de Wgv ook 

consequenties voor de totstandkoming van geurgevoelige objecten en dus voor de 

ruimtelijke ordening, dit wordt ‘omgekeerde werking’ genoemd. De reden hiervoor is 

duidelijk: een geurnorm is bedoeld om mensen te beschermen tegen overmatige 

geurhinder, omgekeerd moet een bevoegd gezag dan ook niet toestaan dat mensen 

zichzelf blootstellen aan die overmatige hinder. 

 

De geurhinder die ervaren wordt op basis van de cumulatieve geurbelasting is opge-

nomen in bijlagen 6 en 7 van de ‘Handreiking Wet geurhinder en veehouderij’ (Wgv). 

In bijlage 6 van deze handreiking zijn tabellen opgenomen waarin de relatie tussen de 

achtergrondbelasting en het percentage gehinderden in een gebied is opgenomen. 

Het percentage is afhankelijk van het gegeven of een gemeente in een zogenaamd 

concentratiegebied gelegen is of niet. De gemeente Borne is conform bijlage I van de 

Meststoffenwet (1986) in concentratiegebied I gelegen. In bijlage 7 van de handreiking 

Wgv is een tabel opgenomen waarmee de leefkwaliteit bepaald kan worden aan de 

hand van het percentage geurgehinderden. De leefkwaliteit varieert van ‘zeer goed’ tot 

‘extreem slecht’. 

6.3 Beschrijving wijze van onderzoek 

In het MER is reeds ingegaan op de effecten van het bestemmingsplan vanwege ont-

wikkelingen van intensieve veehouderijen. Op basis van het advies van de Commissie 

worden in deze aanvulling tevens de geureffecten van (melk-)veehouderijen in beeld 

gebracht. Voor deze aanvulling zijn daarom berekeningen uitgevoerd waarin de melk-

veehouderij is meegenomen.  

 

Omdat melkvee zogenaamde ‘vaste afstand dieren’ betreft, kan niet gerekend worden 

op basis van wettelijke normen. Om toch tegemoet te komen aan de door de Com-

missie gesignaleerde tekortkoming is onderzoek gedaan naar een norm voor melkvee 

waarmee gerekend zou kunnen worden. Voor de referentiesituatie is een geuremissie-

factor bepaald voor de betreffende diercategorieën op basis van de verhouding tussen 

de emissiefactor voor ammoniak en geur met betrekking tot de diercategorie A 6 
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(Vleesstieren). Deze verhouding is ook toegepast voor de diercategorieën waarvoor 

geen emissiefactor is toegepast.  

 

  

OU/s 

kg/NH3 

per dier-

plaats 

per jaar 

Geuremissie na 

toepassing ver-

houding met 

NH3 [OU/s] 

A1 Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar niet vastgesteld 11 54.4 

A2 Zoogkoeien ouder dan 2 jaar niet vastgesteld 5.3 26.2 

A3 Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar niet vastgesteld 3.9 19.3 

A4 Vleeskalveren tot circa 8 maanden 35,6 2.5 35.6 

A5 Vervallen 
 

vervallen vervallen 

A6 
Vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 

maanden (roodvleesproductie) 
35,6 7.2 35.6 

A7 Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar niet vastgesteld 9.5 47.0 

K1 diercategorie volwassen paarden (3 jaar en ouder) niet vastgesteld 5 24.7 

K 2 diercategorie paarden in opfok (jonger dan 3 jaar) niet vastgesteld 2.1 10.4 

K 3 diercategorie volwassen pony's (3 jaar en ouder) niet vastgesteld 3.1 15.3 

K 4 diercategorie pony's in opfok (jonger dan 3 jaar) niet vastgesteld 1.3 6.4 

Omrekenfactor: 35.6 / 7.2 = 4.9444 

 

Voor het voornemen is eerst de emissie per hectare van een standaard melkrundvee-

houderij en een standaard paardenhouderij berekend, waarbij rekening is gehouden 

met de voor de referentiesituatie bepaalde geuremissies voor de diercategorieën zon-

der vastgestelde geuremissiefactor.  

 

In navolgende tabel is de geuremissie per hectare per soort niet-intensief bedrijf be-

paald. 

 

Invulling standaardtype melkrundveehouderij  

 Diersoort Ammoniak Geur 

Rav* 
Aantal 

Dieren 

Factor 

[kgNH3/dier/ 

jaar] 

Totaal 

[kg 

NH3/jaar] 

Factor 

[OU/s/dier] 

Totaal 

[OU/s] 

Melkkoeien A1.100.

1 
167 9,5 1.587 54,4 9.084,8 

Jongvee A3 117 3,9 456 19,3 2.258,1 

Totaal  2.043  11.342,9 

 

Invulling standaardtype paardenhouderij 

 Diersoort Ammoniak Geur 

Rav* 
Aantal 

Dieren 

Factor 

[kgNH3/dier/ 

jaar] 

Totaal 

[kg 

NH3/jaar] 

Factor 

[OU/s/dier] 

Totaal 

[OU/s] 

Volwassen paarden K1 226 5 1.130 24,7 5.582,2 

Totaal  1.130  5.582,2 

* Regeling ammoniak en veehouderij 
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Aangezien de geuremissie per hectare per standaard bedrijf het hoogst is voor een 

melkrundveehouderij, is in de berekeningen uitgegaan van de invulling van een melk-

rundveehouderij (worst-case). 

6.4 Referentiesituatie 

In het plangebied van het bestemmingsplan Borne bevinden zich circa 34 rundvee-

houderijen (grotendeels melkrundvee), 10 inrichtingen met paarden, en 18 overige 

veehouderijen. Verder zijn er enkele hobbyboeren aanwezig die dieren houden. 

 

Het leefklimaat in de referentiesituatie (huidige situatie + autonome ontwikkeling) is 

grafisch weergegeven in navolgende afbeelding. In het merendeel van de gemeente 

en van het plangebied is het leefklimaat ‘zeer goed’ of ‘goed’.  

 

 

Geurhinder als gevolg van de referentiesituatie (bron: Windmill) 

6.5 Effecten voornemen  

In navolgende afbeelding is het leefklimaat op basis van de maximale invulling van het 

bestemmingsplan in het voornemen (maximalisatie) weergegeven. 
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Geurhinder als gevolg van het voornemen (bron: Windmill) 

 

In het merendeel van de gemeente gaat de leefkwaliteit van ‘zeer goed’ of ‘goed’ naar 

‘tamelijk slecht’ tot ‘extreem slecht’. De geurbelasting ten gevolge van de maximalisa-

tie van het voornemen heeft een aanzienlijke invloed op de leefkwaliteit in de kernen, 

waar de meeste mensen wonen (score --).  

6.6 Effecten alternatief 

Omdat de ruimtelijke weergave van de uitgevoerde berekeningen van de referentiesi-

tuatie en het voornemen, waarin de melkveehouderij is meegenomen, slechts weinig 

verschilt ten opzichte van de ruimtelijke weergave van de uitgevoerde berekeningen 

van de referentiesituatie en het voornemen, waarin de melkveehouderijj niet is mee-

genomen, wordt voor het alternatief in deze aanvulling ook niet een grote wijziging 

verwacht ten opzichte van het alternatief als weergegeven in het MER. Temeer daar 

in het alternatief de omvang van de melkveehouderij kleiner wordt ten opzichte van 

het voornemen als gevolg van het feit dat de groei van grondgebonden veehouderijen 

daarin is gekoppeld aan de beschikbare landbouwgrond. In het MER is ten aanzien 

van het alternatief wel een toename van geurhinder geconstateerd ten opzichte van 

het voornemen. Deze wordt ook verwacht in de in deze aanvulling beschreven alter-

natief.  
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6.7 Conclusie effectbeoordeling 

 

 

 

 

Milieuaspect 
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Geur  toename / afname aantal geurgehinderden -- - 

6.8 Mitigerende maatregelen 

Vanwege de beperking die het aspect stikstof legt op het bestemmingsplan is het on-

mogelijk dat de situatie zoals die wordt geschetst bij het voornemen en ook in het al-

ternatief zal ontstaan. De nieuwe regeling die zal worden opgenomen in het ontwerp-

bestemmingsplan is beschreven in paragraaf 2.4 van dit rapport. Deze regeling, die 

ruimte biedt aan agrariërs bij interne saldering, zal ook de geuremissie beperken.  

Voor veel maatregelen ter beperking van de ammoniakemissie geldt namelijk dat de 

maatregelen die beperking van de emissies tot doel hebben, als belangrijk nevenef-

fect de beperking van de geur-emissies zal hebben, met de positieve effecten die daar 

uit voortvloeien tot gevolg, als wordt vergeleken met de huidige situatie.
4
 

                                                      
4  Ontleend aan Plan-MER over het programma aanpak stikstof2015-2021Ministerie van Eco-

nomische Zaken, 10 januari 2015, Definitief Achtergrondrapport 6 Woon- en leefmilieu. 
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7 Conclusie 

De gemeente Borne stelt een nieuw bestemmingsplan op voor haar buitengebied. 

Voor dit bestemmingsplan zijn een passende beoordeling en een planMER opgesteld. 

Het planMER is ten tijde van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmings-

plan ter advisering aan de Commissie voor de m.e.r. voorgelegd. In haar advies van 

26 september 2014 concludeert de Commissie dat het MER op een aantal essentiële 

punten tekortkomingen bevat: 

 de mitigerende maatregelen waarmee volgens het MER een toename van stikstof-

depositie op Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen ontbreken;  

 de aanwezigheid van en mogelijke gevolgen voor beschermde soorten ontbreken;  

 de mogelijke gevolgen voor de EHS en Beschermde natuurmonumenten zijn niet 

beschreven;  

 de mogelijke toename van geurhinder is niet in beeld gebracht.  

 

Per hoofdstuk is in dit rapport ingegaan op de tekortkomingen die door de Commissie 

zijn benoemd en is een aanvulling gegeven. 

 

Mitigerende maatregelen i.v.m. stikstofdepositie 

Het opnemen van een regeling in het bestemmingsplan dat in alle nieuwe en be-

staande stallen gebruik moet worden gemaakt van BBT++ maatregelen zou kunnen 

leiden tot een situatie waarin geen sprake is van een toename van de stikstofdeposi-

tie. Een dergelijke regeling is echter niet uitvoerbaar. In hoofdstuk 2 is daarom een ju-

risprudentieonderzoek uitgevoerd om te komen tot een andere regeling.  

 

Op grond van het onderzoek wordt door de gemeente gekozen om de volgende rege-

ling op te nemen, die ziet op de aanwezige oppervlakte bebouwing: 

In de agrarische bestemming (artikel 3: Agrarisch met waarden) wordt de volgende 

specifieke gebruiksregeling opgenomen: 

de oppervlakte van gebouwen ten behoeve van het houden van landbouwhuisdieren 

mag per agrarisch bedrijf ten hoogste de ten tijde van de inwerkingtreding van het be-

stemmingsplan rechtsgeldig aanwezige oppervlakte met het daarbij behorende aantal 

dierplaatsen bedragen, met dien verstande dat: 

1. een grotere oppervlakte met het daarbij behorende aantal dierplaatsen is toege-

staan conform een ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan onher-

roepelijke vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; 

2. een grotere oppervlakte en/of afwijkend aantal dierplaatsen is toegestaan indien 

er geen sprake is van een toename van de ammoniakdepositie op voor stikstof-

gevoelige habitats in een Natura 2000-gebied.  

 

Flora en fauna 

Het effect van het bestemmingsplan op de beschermde en bedreigde plant- en dier-

soorten wordt als negatief beoordeeld. Het plan maakt verschillende ontwikkelingen 

mogelijk die een negatief kunnen hebben op beschermde en bedreigde plant- en dier-

soorten. Het plan maakt het dempen/vergraven van watervoerende elementen, het 

rooien van bomen of slopen van bebouwing mogelijk. Tevens doet het plan afbreuk 

aan kwaliteit van openheid van het landschap. Schaalvergroting kan echter ook plaat-

selijk, door (verplichte) landschappelijke inpassing, tot verbetering leiden en negatieve 

effecten enigszins verzachten. In het alternatief is het negatieve effect nog steeds 

aanwezig, maar door verschillende beperkende maatregelen is het minder groot. 
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In paragraaf 3.7 zijn diverse mitigerende (verzachtende) maatregelen opgenomen die 

de negatieve effecten voor beschermde soorten in het buitengebied van Borne tot een 

minimum beperken en de functionaliteit voor een gunstige staat van instandhouding 

van soorten garanderen. De maatregelen kunnen gericht zijn op het behoud van de 

kwaliteit van het gebied maar ook op de kwantiteit. Bij het toepassen van deze maat-

regelen bij projecten, worden grote effecten op de flora en fauna voorkomen.  

 

EHS 

Een maximale invulling van de ontwikkelingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan 

heeft een negatief effect op de natuurwaarden van de EHS in de buitengebied van 

Borne. Hoewel het plan niet leidt tot oppervlakteverlies van de EHS maakt het ver-

schillende ontwikkelingen mogelijk die mogelijk een negatief hebben op de natuur-

waarden van de EHS. Het plan maakt immers het dempen/vergraven van watervoe-

rende elementen, het rooien van bomen of slopen van bebouwing mogelijk. De kwali-

teitsimpuls in de groene omgeving, die vereist is bij schaalvergroting (bij vergro-ting 

van een bouwvlak tot 1,5 / 2,5 hectare) kan echter ook plaatselijk de negatieve ef-

fecten wellicht enigszins verzachten. In het alternatief is het negatieve effect eveneens 

aanwezig, maar door verschillende beperkende maatregelen is het minder groot. 

 

Beschermde natuurmonumenten 

Het voornemen leidt tot een forse stijging van de depositie van stikstof op de nabijge-

legen beschermde natuurmonumenten, die gevoelig zijn voor vermesting en verzu-

ring. Gelet op het feit dat de kdw reeds door de achtergrondconcentratie wordt over-

schreden is een significant negatief effect niet uit te sluiten. Voor het alternatief zoals 

dat is opgenomen in MER bij het voorontwerpbestemmingsplan is dit effect, zij het 

minder sterk, eveneens negatief.  

De nieuwe regeling die in het ontwerpbestemmingsplan zal worden opgenomen leidt, 

zoals aangegeven in paragraaf 2.4, beperkt de toename van de stikstofdepositie. Als 

gevolg daarvan zal het bestemmingsplan geen negatief effect hebben op de be-

schermde natuurmonumenten. 

 

Geurhinder 

In deze aanvulling zijn voor het aspect geur ook de melkveehouderijen meegenomen. 

In het merendeel van de gemeente gaat de leefkwaliteit in het voornemen van ‘zeer 

goed’ of ‘goed’ naar ‘tamelijk slecht’ tot ‘extreem slecht’. De geurbelasting ten gevolge 

van de maximalisatie van het voornemen heeft een aanzienlijke invloed op de leef-

kwaliteit in de kernen, waar de meeste mensen wonen. In het alternatief zoals dat is 

opgenomen in MER bij het voorontwerpbestemmingsplan is dit effect minder sterk, 

maar eveneens negatief. 

De nieuwe regeling in het bestemmingsplan die de toename van stikstofdepositie ver-

hindert, zorgt er tevens voor dat de geuremissie wordt beperkt. Voor veel maatregelen 

ter beperking van de ammoniakemissie geldt namelijk dat als neveneffect de geur-

emissie wordt beperkt. 

 

 
 





 

 

Bijlage 1: advies Commissie voor de m.e.r. 
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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 

De gemeente Borne is voornemens om een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied 

vast te stellen waarvoor de gemeenteraad bevoegd gezag is. Voor de onderbouwing van de 

besluitvorming over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit 

advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’1)  zich 

uit over de juistheid en de volledigheid van het MER. 

 

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. Zij acht het 

opheffen ervan essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluit-

vorming over het bestemmingsplan. De tekortkomingen betreffen: 

 de mitigerende maatregelen waarmee volgens het MER een toename van stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen ontbreken; 

 de aanwezigheid van en mogelijke gevolgen voor beschermde soorten ontbreken; 

 de mogelijke gevolgen voor de EHS en Beschermde natuurmonumenten zijn niet be-

schreven; 

 de mogelijke toename van geurhinder is niet in beeld gebracht. 

 

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een 

besluit te nemen. 

 

In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op het oordeel. In hoofdstuk 3 geeft zij een aanbeveling 

voor de besluitvorming over landschap. 

 

2. Gesignaleerde tekortkomingen 

In dit hoofdstuk licht de Commissie haar oordeel toe en doet zij aanbevelingen voor de op te 

stellen aanvulling. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in een tekstkader. Naar het oordeel 

van de Commissie is het uitvoeren ervan essentieel om het milieubelang volwaardig mee te 

wegen bij de besluitvorming. 

 

2.1 Effecten op Natura 2000-gebieden (mitigerende maatregelen) 

Uit het MER/Passende beoordeling blijkt dat bij benutting van de ruimte voor ontwikkeling 

die het huidige en het nieuwe bestemmingsplan bieden een grotere ammoniakemissie dan de 

huidige feitelijke emissie mogelijk is.2 Dit leidt tot extra depositie van stikstof op Natura 

2000-gebieden, waar reeds sprake is van een overbelaste situatie.  

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectge-

gevens vindt u in bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl . 

2  In het bestemmingsplan (artikel 3 lid 5.2) is met behulp van een gebruiksregel bepaald dat de bestaande ammoniak-

emissie van een agrarisch bedrijf niet mag toenemen. Bestaand gebruik is echter gedefinieerd als het gebruik dat mag 

http://www.commissiemer.nl/
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Als mitigerende maatregel wordt in het MER aangegeven dat bij inzet van de best beschik-

bare technieken de ammoniakemissie niet boven de referentiesituatie uitstijgt. Onduidelijk is 

welke best beschikbare technieken worden bedoeld, hoe effectief de technieken zijn en of 

daarmee bij maximale benutting van de planmogelijkheden toename van stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen. Omdat daardoor onduidelijk is hoe een toe-

name op reeds overbelaste Natura 2000-gebieden wordt voorkomen, ontbreekt aan het MER 

mogelijk een uitvoerbaar alternatief. 

 

De Commissie vindt het essentieel voor de besluitvorming dat in een aanvulling op het MER 

duidelijk wordt gemaakt: 

 welke best beschikbare technieken worden bedoeld; 

 hoe effectief de technieken zijn; 

 of daarmee bij maximale benutting van de planmogelijkheden toename van stikstofde-

positie op Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen en zo te komen tot een uit-

voerbaar alternatief. 

 

2.2 Beschermde soorten 

De gevolgen voor beschermde flora en fauna zijn niet in het MER meegenomen omdat geen 

effecten worden verwacht (MER pagina 36). Tegelijkertijd wordt in het MER (pagina 84 en 89) 

geconstateerd dat het dempen van poelen en watergangen en het verwijderen van houtwallen 

en bosschages op grond van het bestemmingsplan3 mogelijk zijn en dat daardoor leefgebied 

van beschermde soorten kan worden aangetast en verbodsbepalingen van de Flora- en fau-

nawet overtreden kunnen worden. Een overzicht van de beschermde soorten in het plange-

bied ontbreekt. Daardoor kan niet worden nagegaan welke gevolgen de ontwikkelingen die 

het bestemmingsplan mogelijk maakt kan hebben voor beschermde soorten en welke mitige-

rende maatregelen mogelijke en/of noodzakelijke zijn. Aangezien het buitengebied van 

Borne landschappelijk en ecologisch waardevol is acht de Commissie negatieve effecten op 

beschermde soorten een belangrijk aandachtspunt.  

 

De Commissie vindt het essentieel dat voorafgaand aan de besluitvorming in een aanvulling 

op het MER wordt aangegeven welke soorten in het plangebied aanwezig zijn en wat de ge-

volgen voor beschermde soorten kunnen zijn van de ontwikkelingen die het bestemmings-

plan mogelijk maakt en welke maatregelen mogelijk en nodig zijn om deze effecten te ver-

zachten of teniet te doen. 

 

 

                                                           

worden uitgeoefend en voldoet aan het nu nog vigerende planologisch regime. Zo lang een agrarisch bedrijf binnen 

haar bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan blijft en binnen haar vergunning, kan de ammoniakemissie ten op-

zichte van de huidige feitelijke situatie nog wel toenemen.  

3  In het bestemmingsplan is inderdaad geen algemeen verbod opgenomen om zonder vergunning poelen en watergangen 

te dempen of houtwallen en bosschages te verwijderen. Wel is een gedifferentieerd vergunningenstelsel opgenomen op 

basis van landschappelijke kwaliteiten, waardoor in sommige delen wel een vergunningplicht geldt voor het dempen van 

poelen en watergangen of het verwijderen van houtwallen en bosschages. 
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2.3 EHS en Beschermde Natuurmonumenten 

In het MER wordt gesteld dat een maximale toepassing van alle uitbreidingsmogelijkheden en 

de maximalisatie van het alternatief gevolgen kan hebben voor de EHS. Waar deze gevolgen 

te verwachten zijn en hoe groot deze effecten zijn wordt niet duidelijk uit het MER. Evenmin 

is duidelijk waarom conflicten met het beschermingsregime voor de EHS zoals opgenomen in 

art. 2.7.3. van de Omgevingsverordening Overijssel (onder andere behoud van areaal, kwali-

teit en samenhang) uitgesloten zijn. Daarnaast zijn er in de omgeving Beschermde natuur-

monumenten aanwezig (onder andere Weldam, Snoeyinksbeek). De eventuele gevolgen voor 

deze gebieden door toename van stikstofdepositie en mogelijke mitigerende maatregelen 

zijn niet beschreven in het MER4. 

 

De Commissie vindt het essentieel dat voor de besluitvorming in een aanvulling op het MER 

de ligging, de mogelijke gevolgen op EHS en Beschermde natuurmonumenten en de moge-

lijke mitigerende maatregelen in beeld worden gebracht. 

 

2.4 Geurhinder 

Veebedrijven in het buitengebied kunnen doorgroeien tot het maximaal mogelijke bouwvlak. 

Hierdoor kan er een aanzienlijke toename van de geurbelasting ontstaan. In het plangebied 

zijn naast intensieve veehouderijbedrijven met name melkveehouderijen gevestigd. Voor 

melkveebedrijven zijn weliswaar geen geuremissiefactoren vastgesteld, maar ook rondom 

deze bedrijven kunnen geurknelpunten ontstaan. De mogelijke geurhinder is niet alleen af-

komstig uit stallen maar ook voer- en mestopslagen kunnen als (bijzonder) hinderlijk worden 

ervaren. 

 

Het MER geeft geen inzicht in (eventuele) huidige en toekomstige knelpunten en de (eventu-

ele) benodigde mitigerende maatregelen, zoals de ligging van voer- en mestopslagen ten op-

zichte van (burger) woningen. Hierdoor is het onduidelijk wat de gevolgen van de maximale 

mogelijkheden van het plan kunnen zijn op de kwaliteit van de leefomgeving. Gelet op de 

mogelijke agrarische ontwikkelingen nabij woningen acht de Commissie nadere informatie 

over de toekomstige geursituatie relevant voor de besluitvorming.  

 

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER voorafgaande aan het besluit de geur-

effecten van (melk-)veehouderijen duidelijk in beeld te brengen. Geef hierbij aan in hoeverre 

er knelpunten zijn of kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor geurgevoelige bestemmingen bui-

ten het plangebied (de woonkernen). De Commissie adviseert om ook in te gaan op mitige-

rende maatregelen. Geef ook aan hoe nieuwe knelpunten kunnen worden voorkomen. 

 

 

                                                           

4  Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de Passende beoordeling. 
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3. Aandachtspunten voor de besluitvorming 

De Commissie wil met onderstaande aanbevelingen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van 

de verdere besluitvorming. De opmerkingen in dit hoofdstuk hebben geen betrekking op es-

sentiële tekortkomingen.  

 

3.1 Landschap 

Behoud en versterking van het karakteristieke landschap van het buitengebied van Borne is 

een van de beleidsdoelen in het bestemmingsplan. Uit het MER blijkt dat de planologische 

ruimte die het bestemmingsplan biedt juist tot aantasting kan leiden van het karakteristieke 

landschap.5 Daarbij wordt het landschap van Borne steeds meer gedomineerd door maisteelt 

wat een negatief effect heeft op de agrobiodiversiteit en op de openheid en zichtlijnen in de 

verschillende landschapstypen in het plangebied. 

 

De Commissie geeft de gemeente in overweging om: 

 na te gaan welk aandeel mais ze wenselijk acht in het licht van behoud van natuur, land-

schap en ontwikkeling van recreatieve voorzieningen; 

 welke instrumenten ze in kan zetten om variatie in agrarisch grondgebruik te stimuleren 

zoals het maximaliseren van de gewashoogte en/of het beperken van het scheuren van 

grasland. 

                                                           

5  In het bestemmingsplan zijn wel regels opgenomen om landschappelijke waarden zoals bijzondere beplanting, water-

huishoudkundige waarden, hoogteverschillen en openheid te beschermen met een aanlegvergunningstelstel, maar deze 

regeling is minder stringent dan een algemene vergunningplicht voor bijvoorbeeld het planten, verwijderen, kappen of 

rooien van bomen of andere opgaande beplanting, het omzetten van grasland in bouwland, het uitvoeren van grondbe-

werkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aan-

leggen van drainage en het graven en dempen van sloten, zoals die in andere gemeenten gelden. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne 

 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Borne 

 

Besluit: vaststellen of wijzigen van bestemmingsplan 

 

Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C 14 en vanwege 

passende beoordeling 

 

Activiteit: De gemeente Borne is voornemens om een nieuw bestemmingsplan voor het bui-

tengebied vast te stellen 

 

Bijzonderheden:  

De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER een aantal tekortkomingen. Zij acht het 

opheffen ervan essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluit-

vorming over het bestemmingsplan. De tekortkomingen betreffen: 

 de mitigerende maatregelen waarmee volgens het MER een toename van stikstofdepositie 

op Natura 2000-gebieden kan worden voorkomen ontbreken; 

 de aanwezigheid van en mogelijke gevolgen voor beschermde soorten ontbreken; 

 de mogelijke gevolgen voor de EHS en Beschermde natuurmonumenten zijn niet be-

schreven; 

 de mogelijke toename van geurhinder is niet in beeld gebracht. 

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een 

besluit te nemen. 

 

Procedurele gegevens: 

kennisgeving MER in Staatscourant van: 14 augustus 2014  

ter inzage legging MER: 15 augustus tot en met 25 september 2014 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 26 juni 2014 

toetsingsadvies uitgebracht: 26 september 2014 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

drs. B.F.M. Beerlage (secretaris) 

ing. H.H. Ellen 

drs. R.J. van Kerkhoff 

ir. J.H. van der Vlist (voorzitter) 

ing. R.L. Vogel 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 



 

 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 

en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-

deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-

vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 

vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 

MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 

op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 

onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-

tiebezoek afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 

pagina Commissie m.e.r. 

 

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  

 Bestemmingsplan Buitengebied Borne, 19 juni 2014 

 Bestemmingsplan buitengebied Borne, bijlagenboek, 19 juni 2014 

 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen. 

 
  



 

 

  



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  

Bestemmingsplan buitengebied Borne 

ISBN: 978-90-421-4020-2 

 

 



 

 

Bijlage 2: Leefgebied aandachtssoorten Overijssel 

 

Leefgebied van de Beekrombout 

 

 

Leefgebied Das 

 



 

 

 

Leefgebied Kleine IJsvogelvlinder 

 

 

Leefgebied Patrijs 

 



 

 

 

Leefgebied Steenuil 

 

 

Leefgebied Waterspitsmuis 

 



 

 

 

Leefgebied Geelgors 

 

 

Leefgebied Hermelijn 
 
 



 

 

Bijlage 3: Broedperioden vogels 

 



 



Broedperiode: Geel= balts en nestbouw; Rood= eieren of niet vliegvlugge jongen; Blauw= verzorging vliegvlugge jongen.
Nr Soort Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Broedhabitat Nest en nestplaats N broedsels (max) Broedduur Opgroeien jongen Opmerkingen

1 Dodaars 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Ondiepe zoete wateren, vaak met rijke oeverbegroeiing Plat bouwsel in het water tussen vegetatie 3 21 46
2 Fuut 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Visrijke zoete wateren Plat bouwsel, drijvend op water, verankerd tussen (schaarse) vegetatie 2 27 70
3 Roodhalsfuut 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Kleine plassen met weelderige begroeiing van water- en oeverplanten Plat bouwsel in het water tussen vegetatie 2 24 63
4 Geoorde fuut 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Plassen, meest heideplassen en vennen, maar ook vloeivelden en zandafgravingen Plat bouwsel op het water tussen vegetatie 2 21 35
5 Aalscholver 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Meestal in bomen, soms op de grond, bij voorkeur op eilandjes in de buurt van grote zowel zoete als zoute wateren Groot bouwsel van stokken en grassen 1 27 50
6 Roerdomp 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Overjarige rietvelden in waterrijke gebieden Een hoop riet of zegge, meestal op of boven water 1 26 35
7 Woudaap 2 2 2 2 2 2 2 1 Moerassen met mozaïkachtige overgangen naar open water Fragiel bouwsel van riet en zegge boven water, tussen riet of overhangend struweel 2 19 25
8 Kwak 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Bomen en struwelen in de buurt van ondiep, visrijk water Plat bouwsel van takken, riet in boom of struik 1 22 45
9 Grote zilverreiger 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Grotere moerasgebieden met ondiep, helder water Plat bouwsel van riet in rietvelden, van takken in bomen en struiken 1 26 45

10 Blauwe Reiger 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Cultuurland met wateren en bomen Groot plat takkennest in boom of struik 1 27 50
11 Purperreiger 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Laagveenmoerassen Plat bouwsel van riet in rietvelden, van takken in bomen en struiken 1 27 47
12 Ooievaar 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Cultuurland, meest in de buurt van grotere beek- en riviersystemen Omvangrijk takkennest, vaak op gebouw en in NL doorgaans op speciaal opgerich kunstnest 1 34 57
13 Lepelaar 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Grote moerasgebieden en eilanden Groot nest van riet in rietvelden en van takken in bomen en struiken 1 24 48
14 Knobbelzwaan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Grasland met brede sloten, beken en andere zoete wateren Groot nest op de grond, soms in oevervegetatie op water. 1 37 Tot winter
15 Kolgans 1 2 2 2 2 2 2 1 Rietzomen, graslanden en polderdijken Ondiepe uitholling, bekleed met dons en plantenmateriaal uit nestomgeving 1 27 43
16 Grauwe Gans 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rietzomen, graslanden, legakkers, moerasbos en op eilanden ook in droog duin Ondiepe uitholling, bekleed met dons en plantenmateriaal uit nestomgeving 1 28 53
17 Grote Canadese Gans 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Meestal goed verstopt, van zeer open gebieden tot vennetjes in bos. Ondiepe uitholling, bekleed met dons en plantenmateriaal uit nestomgeving 1 29 45
18 Brandgans 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Op eilandjes, rietzomen, soms ver van open water in moerasbos Ondiepe uitholling, bekleed met dons en plantenmateriaal uit nestomgeving 1 25 43
19 Bergeend 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Waterrijke gebieden, maar broedt soms ver van dichtstbijzijnde water Bijzonder verscholen in konijnen- en muskusratholen, tussen dichte vegetatie of onder afval 1 30 48
20 Smient 1 2 2 2 2 2 2 2 Zoete wateren met rijke oeverbegroeiing  en weelderige drijvende of ondergedoken vegetatie kom met dons en vegetatie uit omgeving tussen lage dekking 1 24 43
21 Krakeend 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Laaggelegen open en grazige zoetwatergebieden Kom met dons en vegetatie in ruige oeverbegroeiing 1 25 47
22 Wintertaling 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Rustige gebieden met stilstaand water, zowel open als besloten Kom met dons en vegetatie tussen ruigte, ook in open bos 1 27 28
23 Wilde Eend 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Bos, cultuurland, moerassen, waar maar een beetje water aanwezig is Kom met dons en vegetatie, meestal op bodem tussen vegetatie, maar ook op oude kraaiennesten, in knotwilgen e.d. 1 30 55
24 Pijlstaart 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Open landschap met ondiep water, vooral langs de kust kom met dons en vegetatie uit omgeving tussen lage dekking 1 23 43
25 Zomertaling 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Graslanden en moerassen met weelderige oevervegetaties kom met dons en vegetatie uit omgeving tussen lage dekking 1 23 37
26 Slobeend 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Graslanden, ondiepe plassen met voedselrijk stilstaand water kom met dons en vegetatie uit omgeving tussen lage dekking 1 24 43
27 Krooneend 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Open  water met kleine eilandjes, aanwezigheid van kranswieren of andere waterplanten als voedselbron belangrijk Kom met dons en vegetatie uit omgeving tussen struikgewas of andere ruige vegetatie 1 27 60
28 Tafeleend 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Laagveengebieden met voldoende schoon water Hoop plantenmateriaal, gevoerd met dons tussen vegetatie, vaak direct aan water 1 28 53
29 Kuifeend 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Liefst niet al te brede voedselrijke wateren met een diepte van 1,5-3 m Kom van grassen, dons en veren, goed beschut tussen gras, zegges of struikgewas 1 26 47
30 Eider 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Duinen, vooral op waddeneilanden Kom van dons en grassen, soms verborgen, maar ook volledig open 1 27 70
31 Brilduiker 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Combinatie van bos en water, voornamelijk langs IJssel In boomholte, nestkast, knotwilg 1 31 63
32 Middelste Zaagbek 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Waddeneilanden en deltagebied prefereert rustige plaatsen Goed verborgen en overdekte kom met dons en plantenmateriaal, vaak dicht bij water 1 33 63
33 Wespendief 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Beboste gebieden Relatief klein boomnest, vaak goed verborgen, soms op oud nest van andere roofvogel 1 31 40
34 Zwarte Wouw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Rivierdalen Takkennest in boom, soms op oud nest van andere soort 1 32 44
35 Rode Wouw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Golvende halfopen landschappen Takkennest in boom, soms op oud nest van andere soort 1 35 47
36 Bruine Kiekendief 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Open landschappen Vlonder van takken en riet, meest in natte rietvelden, maar op eilanden ook in droge vegetatie 1 33 39
37 Blauwe Kiekendief 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Uitgestrekte moerassen en duinen van waddeneilanden Vlonder van takken en riet soms in natte rietvelden, maar op eilanden vaak droog en in struikgewas 1 30 39
38 Grauwe Kiekendief 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Uitgestrekte akkerbouwgebieden en moerassen Vlonder van grassen, riet, korenhalmen op de grond 1 29 38
39 Havik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 Bossen en bosjes Groot takkennest in boom, vaak lager dan Buizerd 1 38 44
40 Sperwer 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Bossen en bosjes Kleine vlakke vlonder, meestal in naaldboom halverwege de stam. 1 38 30
41 Buizerd 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Bossen, singels, bij voorkeur halfopen landschap Groot takkennest in boom 1 34 45
42 Torenvalk 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Open gebieden Nestkast of oud nest van bij voorkeur Zwarte Kraai of Ekster 1 30 31
43 Boomvalk 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Open gebieden met verspreide singels of bomen, open dennenbos Oud nest van bij voorkeur Zwarte Kraai 1 32 38
44 Slechtvalk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Open gebieden, bij voorkeur in de buurt van steden en water Voornamelijk nestkasten aan gebouwen, maar ook oude nesten van Zwarte Kraai in hoogspanningsleiding 1 32 44
45 Korhoen 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 Grote heidevelden met verspreide bomen en struiken Goed verborgen kom met wat plantenmateriaal tussen heide 1 27 28 Vliegen na 14 dagen, maar worden tot 2 maanden door vrouw begeleid
46 Patrijs 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Open agrarische gebieden Kuiltje met wat droog gras tussen opgaande vegetatie 1 24 35 Vliegen na 14 dagen
47 Kwartel 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Open agrarische gebieden met nadruk op hooiland en granen Kuiltje met wat droog gras tussen opgaande vegetatie 2 19 35 Vliegen na 14 dagen
48 Fazant 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Duinen, cultuurland, vooral met moerasfragmenten Kuiltje met wat droog gras veelal tussen struikgewas 1 25 70 Vliegen na 14 dagen
49 Waterral 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Voedselrijkere vennen en moerassen Grote kom van riet, bladeren, waterplanten, goed verscholen tussen vegetatie 2 21 53
50 Porseleinhoen 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Vaak iets grotere moerasgebieden, vooral laagveen, maar ook hoogveen Dikke kom van stengels, bladeren etc, bekleed met fijner materiaal, vaak overkapt door omringende planten 2 19 40
51 Klein Waterhoen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Nat overjarige riet, zegge of lisdoddenvelden met kleine poelen Kom van plantenmateriaal, overkapt door omringende planten 2 22 47
52 Kleinst Waterhoen 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Dicht begroeide ondiepe overstromingsvlaktes Kommetje van plantenmateriaal, overgroeid met planten 2 22 45
53 Kwartelkoning 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Akkerbouwgewassen in Noordoost-Groningen en extensief hooiland in de rest van Nederland Klein platform van droog gras, tussen dichte, hoge begroeiing 2 18 37
54 Waterhoen 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Allerhande voedselrijke kleine wateren Grote kom van dood plantenmateriaal tussen oevervegetatie of overhangende struiken 3 21 49
55 Meerkoet 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Allerhande wateren, ook met weinig begroeide en steile oeverzones Grote kom van dood plantenmateriaal, soms verborgen tussen riet of lisdodde, maar ook open en bloot in kort gras 2 23 56
56 Kraanvogel 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Tot dusver werd gebroed in rustige, hoogveenachtige structuren in Nw-Drenthe Grote hoop plantenmateriaal, bij voorkeur op door water of moeras omgeven plek 1 30 63
57 Scholekster 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Agrarisch gebied, duinen, kwelders, maar ook op platte daken in steden Schaars bekleed kuiltje in de grond in lage vegetatie of op kale bodem 1 26 34
58 Steltkluut 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Open moerassig gebied met ondiep water, zonder getij Hoopje plantenmateriaal, dat verhoogd wordt wanneer de waterspiegel stijgt 1 23 32
59 Kluut 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Kwelders, opspuitingen, natuurbouwprojecten en andere open gebieden met ondiep water Hoopje plantenmateriaal, dat verhoogd wordt wanneer de waterspiegel stijgt 1 24 42
60 Kleine Plevier 1 2 2 2 2 2 2 1 Onbegroeid terrein, bijvoorkeur met ondiepe waterplassen Kuiltje in bodem, doorgaans bekleed met steentjes 2 26 29
61 Bontbekplevier 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Kale of schaars begroeide terreinen langs de kust, ook op schelpenrijke akkers zoals in flevopolders Kuiltje in bodem, doorgaans bekleed met steentjes of wat plantenmateriaal 2 26 24
62 Strandplevier 1 2 2 2 2 2 2 1 Strandvlakten, schelprijke hoge delen van kwelders, permanent drooggevallen gronden in zeearmen Kuiltje, schaars bekleed met plantenresten 1 27 31
63 Kievit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Agrarisch gebied, vochtige korte heide Met dood materiaal bekleed kuiltje in de grond in lage vegetatie of op kale bodem 2 28 38
64 Kemphaan 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Natte, schrale graslanden met een mozaïkachtige vegetatiestructuur Diep kuiltje tussen vegetatie, met fijne halmen en gras bekleed 1 22 27
65 Watersnip 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Natte grasland en heidevegetaties Ondiep kuiltje, soms in pol zegge of pitrus, bekleed met gras 2 19 33
66 Houtsnip 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, bij voorkeur met open plekken Kuiltje, bekleed met blad en droge plantenresten 2 23 30
67 Grutto 1 2 2 2 2 2 1 Vochtige graslanden Kuiltje tussen gras, bekleed met gras of andere plantenresten 1 24 33
68 Wulp 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Graslanden en duinen op waddeneilanden Kuil in vaak vrij open vegetatie, bekleed met dood plantenmateriaal 1 30 35
69 Tureluur 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Vochtige graslanden en kwelders Kuiltje, bekleed met plantenmateriaal, vaak overdekt met naar elkaar toegebogen grassprieten 1 24 26
70 Oeverloper 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Stenige, zandige of slikkige oevers van wateren, vooral rivieren Ondiep kuiltje, gevoerd met plantenmateriaal of aanspoelsel, vaak deels onder overhangende vegetatie 1 22 38
71 Zwartkopmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 1 Variabel, recent aangelegde eilanden, fabrieksterrein, koloniebroeder, ook samen met Kokmeeuw Kuiltje, bekleed met veren en plantenmateriaal en relatief vaak mos 1 25 39
72 Dwergmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 1 Pioniervegetaties als kwelders, zandplaten, vaak gezelschap zoekend van andere koloniebroeders als Kokmeeuw, Visdief en Kluut Opeenhoping van plantenresten, samengevoegd tot een ondiepe kuil 1 23 24
73 Kokmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonie op kwelders, duinen, vennen, moerassen, opspuitterrreinen Ondiep kuiltje in bijeengebracht plantenmateriaal, vaak op verhoging 1 24 28
74 Stormmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband in duinen en kwelders, ook op haventerreinen en platte daken Ondiep kuiltjes met plantenmateriaal 1 25 32
75 Kleine Mantelmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband in duinen, kwelders en op platte daken, niet zelden gemengd met Zilvermeeuw Ondiep kuiltje met wat plantenmateriaal 1 30 38
76 Zilvermeeuw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband in duinen, kwelders en op platte daken, niet zelden gemengd met Kleine Mantelmeeuw Ondiep kuiltje met wat plantenmateriaal 1 31 45
77 Grote Mantelmeeuw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Solitair of met enkele paren, maar wel vaak in de buurt van kolonies van Zilver- en Kleine Mantelmeeuw op strekdammen en schaars begroeide platen Opeenhoping van takken, gras, zeewier met kom, niet zelden op stenige ondergrond 1 28 48
78 Grote Stern 1 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband, samen met meeuwen en andere sterns op schaars begroeide platen aan de kust Ondiep kuiltje, soms schaars bekleed met materiaal uit de directe omgeving 1 25 30
79 Visdief 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband op schaars begroeid terrein, legakkers in moeras of op platte daken Ondiep kuiltje, soms schaars bekleed met materiaal uit de directe omgeving 1 23 27
80 Noordse Stern 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband op schaars begroeide platen langs de kust Ondiep kuiltje, soms schaars bekleed met materiaal uit de directe omgeving 1 22 24
81 Dwergstern 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband op schaars begroeide platen langs de kust Ondiep kuiltje, soms schaars bekleed met materiaal uit de directe omgeving 1 21 28
82 Zwarte Stern 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In kolonieverband in ondiepe, matig voedselrijke moerassen en agrarisch gebied met veel sloten Op drijvende vegetatie, sphagnum of op speciaal geconstrueerde vlotjes. Hoopje bijeengeschraapt plantenmateriaal 1 21 27
83 Holenduif 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In vrijwel alle habitats, mits broedgelegenheid voorhanden Holte in boom, konijnenhol, gebouw, nestkast 4 17 24
84 Houtduif 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, bosjes, singels, tuinen en parken. Hoogste dichtheden tegenwoordig in dorpen en steden Aanvankelijk doorzichtige vlonder van takjes in boom of struik, oudere nesten kunnen vrij omvangrijk worden 3 17 29
85 Turkse Tortel 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Tuinen en parken Dunne vlonder van takjes in (dichte) boom of struik 4 14 18
86 Zomertortel 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Bos en struweel, dichte houtwallen Dunne vlonder van takjes in (dichte) boom of struik 2 15 21
87 Koekoek 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Moerassen, duinen en in mindere mate heide en bos Legt ei in nesten van andere soorten (zangvogels) 12 23
88 Kerkuil 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Gebouwen in de buurt van agrarische landschappen Diverse hoeken en gaten in gebouwen, groot deel broedt in nestkasten 3 32 60
89 Oehoe 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Steengroeves, bosjes in buurt van steden Nis in groeve of oud roofvogelnest 1 34 65
90 Steenuil 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Cultuurlandschap met oude, enigszins kleinschalige structuur Nestkast, ruimte onder dak, boomholte (knotwilg) 1 26 42
91 Bosuil 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Oudere bossen Nestkast, boomholte, in gebouw, soms oud roofvogel/kraaiennest of in de grond 1 29 38
92 Ransuil 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Bossen, boomgroepen, grenzend aan open landschap Oud nest van Ekster of Zwarte kraai 1 28 34
93 Velduil 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Open landschappen, bij voorkeur duinen op waddeneilanden Kuiltje onder overhangende vegetatie 2 27 44
94 Ruigpootuil 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Uitgestrekte naaldbossen Oude holte van Zwarte of Groene Specht 2 27 35
95 Nachtzwaluw 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Heidevelden, kapvlakten, hoogveen en duinen Kale bodem, nauwelijks kuiltje, niet tussen vegetatie, maar bijvoorbeeld naast afgevallen dode tak 2 19 20
96 Gierzwaluw 1 2 2 2 2 2 1 Gebouwen, meest in steden Onder daken of andere constructies met steile hellingshoek 1 20 42 Jongen soms tot 56 dagen in nest
97 IJsvogel 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Visrijke wateren Holte in steile oever, wortelkluit van omgevallen boom, maar ook anderssoortige gaten in oever (uitlaat boot) 3 20 27
98 Draaihals 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Schrale dennebossen met mierenrijke open plekken Oude holte van Grote Bonte Specht, nestkast 2 13 22
99 Groene specht 1 1 2 2 2 2 2 2 1 Bossen met open plekken en heidevelden op zandgrond, singels en bosjes in rivierdalen Zelfgehakte holte, vrijwel altijd in loofboom 1 15 26

100 Zwarte Specht 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Naald- en gemengde bossen op zandgrond Zelfgehakte holte, bij voorkeur in beuk 1 13 28
101 Grote Bonte Specht 1 2 2 2 2 2 1 1 Bossen, parken, tuinen, houtwallen Zelfghakte holte, vaak in dode bomen 1 11 23
102 Middelste Bonte Specht 1 2 2 2 2 2 2 1 Loof- en gemengd bos met oude bomen en dood hout Zelfgehakte holte 1 13 22
103 Kleine Bonte Specht 1 2 2 2 2 2 1 1 Loofbos, bij voorkeur met zachte houtsoorten als berk, populier, wilg en els Zelfgehakte holte, meest in dood hout 1 11 23
104 Kuifleeuwerik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Ruderale terreinen bij bebouwing, vooral in aanbouw zijnde nieuwbouwwijken Los nest van grassen in kuiltje in de grond. 3 13 15
105 Boomleeuwerik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Schraal begroeide zandige habitats, vaak in de buurt van dennenbos Kom van gras en haar in kuiltje in de bodem, niet zelden tegen of onder polletje heide of gras 2 14 14
106 Veldleeuwerik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Open gras- en akkergebieden, open, droge heidevelden Kom van gras, bekleed met fijner materiaal in kuiltje in bodem tussen vegetatie 2 13 14
107 Oeverzwaluw 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Steilwanden langs rievieren and zandafgravingen, soms ook in steilwand ver van water Zelfgegraven holte in steilwand, vaak platovale ingang 2 16 23
108 Boerenzwaluw 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 In gebouwen of onder bruggen in agrarische landschappen, bij voorkeur veehouderijen in de buurt van water Ondiepe kom van modderballetjes, dode planten, bekleed met veertjes 3 15 23
109 Huiszwaluw 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Onder dakgoten, overkappingen tegen huizen, ook onder bruggen Diepe kom van modderballetjes en vezels tegen verticale wand, zo dicht tegen plafond dat slechts een smalle ingang overblijft 2 15 28
110 Duinpieper 1 2 2 2 2 2 2 1 Zeer schrale heidevelden, zandverstuivingen en kapvlakten Kom van droge planten en wortels, bekleed met vezels en haar 2 13 15
111 Boompieper 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Open bossen, heidevelden, vennen, houtwallen Kom van gras, soms wat mos, bekleed met vezels en haar, vaak deels onder pol vegetatie 2 13 19
112 Graspieper 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Duinen, heide, agrarisch landschap met sloten Kom van droge grassen, bekleed met vezels en haar 3 14 14
113 Engelse Gele Kwikstaart 1 2 2 2 2 2 2 1 In Nederland vooral in bollenvelden achter de Zuid-Hollandse duinen Kom van plantenstengels en wortels, dik bekleed met haar, in kuiltje in bodem 2 13 15
114 Gele Kwikstaart 1 2 2 2 2 2 2 1 Geinundeerde terreinen en open akkerbouwgebieden Kom van plantenstengels en wortels, dik bekleed met haar, in kuiltje in bodem 2 13 15
115 Grote Gele Kwikstaart 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Snel stromende beken en riviertjes, bij voorkeur in de buurt van bos Groot bouwsel van takjes, wortels, gras, bekleed met veren, vaak in halfholtes, vaak onder bruggen, ook in nestkasten 3 13 14
116 Witte Kwikstaart 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Cultuurlandschappen, ook dorpen en steden, ook schrale open heidevelden Groot bouwsel van takjes, wortels, gras, bekleed met veren, vaak in schuren, onder bruggen 3 13 14
117 Winterkoning 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Allerhande landschappen met bomen en struweel Groot bouwsel van most en takjes in elke denkbare holte of halfholte 2 14 18
118 Heggenmus 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Habitats met struikachtige vegetatie Stevig, komvormig bouwsel van takjes, stengels, mos, wortels tussen 0,5 en 3 m hoog in dichte boom of struik 3 12 13
119 Roodborst 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Habitats met bomen of struiken Stevig, komvormig bouwsel dorre bladeren en mos, vaak in halfholte op de grond 3 14 15
120 Nachtegaal 1 2 2 2 2 2 1 Vaak eningszins vochtige struikhabitats, in de duinen ook droog Los bouwsel van dorre bladeren en mos, bekleed met haar. Op de grond tussen struiken of hoge kruiden 1 14 18
121 Blauwborst 1 2 2 2 2 1 Vochtige heide met struwelen en vennen, hoogveen, sloten met slikrandjes, kwelders Kom van stengels, gras, wortels, bekleed met haar, vaak in halfholte tussen begroeiing 2 13 14
122 Zwarte Roodstaart 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Boerderijen met rommelige erven, dorpen, steden Kom van droog gras, plantenvezels, mos, bekleed met haar in holte of spleet 3 13 17
123 Gekraagde Roodstaart 1 2 2 2 2 2 2 1 Open bossen, heidevelden, houtwallen, boomgaarden Kom van dor gras, wortels en een diepe kom bekleed met haar en veren. Vaak boomholte of nestkast, soms in de grond 2 13 15
124 Paapje 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Natte heide en hoogveen, extensieve beekdalen Kom van gras en mos, bekleed met fijn gras en haar, op de grond niet zelden aan de voet van hoog opgeschoten plant of lage struik 2 13 15
125 Roodborsttapuit 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Heidevelden, kapvlakten, hoogveen duinen, extensief cultuurland Kom van gras en mos, bekleed met haar en veertjes, op de grond in kruidenvegetatie 3 13 16
126 Tapuit 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Schrale geaccidenteerde heidevelden, zandverstuivingen en duinen Kom van gras, wortels, bekleed met gras, haar, wol en veren in holte in de grond of tussen stapel takken etc. 2 14 15
127 Merel 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Vrijwel in alle habitats mits enkele bomen of struiken aanwezig Groot bouwsel van gras, mos, soms plastic, bekleed met modder en kom van fijn gras en dor blad in halfholte of dichte boom, schuur etc 4 13 15
128 Kramsvogel 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Graslanden met houtwallen en boomgaarden, vaak in kolonies Groot bouwsel van gras, takjes, mos, bekleed met modder en kom van fijn gras, meestal in boomvork 2 12 16
129 Zanglijster 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, bosjes, brede houtwallen, grote tuinen, parken Groot nest van gras, mos, takjes, bladeren, met keurige gladde kom van houtpulp 3 13 14
130 Grote Lijster 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Cultuurland met bomen, heidevelden, open plekken in bossen Groot nest van stengels, gras, mos, takjes, versterkt met aarde en gevoerd met fijn gras, meestal in boomvork 2 14 15
131 Graszanger 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Boomloze gebieden met lang gras, zeggen of biezen Diep, peervormig nest van gras en spinrag tussen grassen of biezen 3 13 15
132 Sprinkhaanzanger 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Moerassen, duinen, soms heide Van gras en plantenstengels gevlochten komvormig bouwsel in dichte vegetatie, dat meestal via paadje kan worden bereikt 2 14 13
133 Krekelzanger 1 2 2 2 2 1 Jonge bossen en struwelen op kleibodem Kom van plantenmateriaal, gevoerd met fijn gras of haar, op de grond tussen hoge kruiden of aan de voet van een struik 1 14 13
134 Snor 1 2 2 2 2 2 2 1 Rietvelden, liefst nat Kom van losse riethalmen met stevig binnenwerk van gras in pol of tussen riet c. 30 cm boven water 3 13 15
135 Rietzanger 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Overjarige riet- en ruigtevegetaties, bij voorkeur op laagveen Diepe kom van stengels, gevoerd met fijne halmen, haar of pluis op de grond of tussen stengels 2 14 14
136 Bosrietzanger 1 2 2 2 2 2 1 Ruigtevegetaties en verruigde rietlanden Kom van droog gras en stengels, gevoerd met fijner materiaal, 30-60 cm hoog verankerd in kruiden, soms struiken 1 13 12
137 Kleine karekiet 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Natte rietvelden of rietzomen in sloten en vaarten Diep, cilindervormig korfje, meestal gevlochten tussen rietstengels tot 1 m boven water 2 13 13
138 Grote Karekiet 1 2 2 2 2 2 1 Overjarige rietzomen, soms lisdoddevelden Dicht geweven diepe kom van plantenstengels, pluis, spinrag, opgehangen tussen stengels, meestal 50-100 cm boven water 1 14 15
139 Spotvogel 1 2 2 2 2 2 1 Tuinen en struwelen, vooral in kleigebieden Kom van plantenstenges, bastvezels, spinrag, bekleed met zacht materiaal, in vork van takken in boom of struik 2 13 15
140 Orpheusspotvogel 1 2 2 2 2 2 1 Zonnig gelegen terreinen met struwelen en hoog opgeschoten kruidlaag Kom van plantenstenges, bastvezels, spinrag, bekleed met zacht materiaal, in vork van takken in boom of struik 1 13 13
141 Braamsluiper 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Struwelen, vooral in duinen, tuinen en parken Dunne kom van takjes, gras, wortels en dode bladeren, meestal in struik of naaldboom 1 13 13
142 Grasmus 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Struwelen, houtwallen in agrarisch landschap Kom van droog gras en wortels, laag boven de grond in struik of kruiden, ook op de grond 1 12 14
143 Tuinfluiter 1 2 2 2 2 2 2 1 Jong loofbos, struweel, houtwallen Kom van droog gras, takjes, bekleed met fijn gras, haar of wortels, vastgezet tussen kruiden of in lage struik of boom 1 13 14
144 Zwartkop 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Jong bos, verjonging in ouder bos Kom van droog gras en takjes, bekleed met gras, wortels haar, in hoge kruidlaag, struweel of naaldboom 2 14 12
145 Fluiter 1 2 2 2 2 2 1 Rijk gestructureerd loofbos, in mindere mate gemengd of naaldbos Kom van dorre bladeren en gras, overkoepeld en gevoerd met fijn gras en haar. Op de grond, vaak bij enkele planten tegen verhoging 1 13 12
146 Tjiftjaf 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Jonge bossen en oudere (loof) bossen met struiklaag, moerasbos Overdekt nest op de grond of laag in struik, gebouwd van stengels, dorre bladeren, mos, van binnen bekleed met veertjes 2 15 16
147 Fitis 1 2 2 2 2 2 1 Struikachtige begroeiing in vrijwel alle landschappen Overdekt nest op de grond tussen vegetatie, gebouwd van stengels, dorre bladeren, mos, van binnen bekleed met veertjes 1 13 15
148 Goudhaan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Naaldbossen en parken met naaldbomen, vooral fijnspar Onder afhangende tak van naaldboom, van mos en spinrag, van binnen bekleed met veertjes 2 16 22
149 Vuurgoudhaan 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Sparrenbos en rijke met sparren gemengde loofbossen Onder afhangende tak van naaldboom, van mos en spinrag, van binnen bekleed met veertjes 2 15 22
150 Grauwe Vliegenvanger 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Erven, structuurrijke open bossen Kom van grassen, wortels, korstmos, gevoerd met veertjes, in halfholte of plateautje in gebouw of boom (afgebroken tak) 2 14 16
151 Bonte Vliegenvanger 1 2 2 2 2 2 2 1 Lichte bossen Nest van strootjes en bastreepjes, bekleed met veertjes veelal in nestkast of boomholte 1 15 17
152 Baardmannetje 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Rietvegetaties Diepe kom van dood riet en zegge, bekleed met rietpluimen en veertjes, dicht boven de grond en in de buurt van water 2 13 14
153 Staartmees 1 2 2 2 2 2 1 Structuurrijke bossen, parken, brede houtwallen Bolvormig nest van mos, korstmos en spinrag, van binnen bekleed met veertjes, meest in struik of naaldboom 1 13 19
154 Glanskop 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Bossen met goed ontwikkelde struiklaag Nest van mos, bekleed met veren in boomholte, ook in nestkasten 1 14 19
155 Matkop 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Jong bos en moerasbos Vaak zelf uitgehakte holte in vermolmd hout, bekleed met haren en veren 1 14 20
156 Kuifmees 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Naaldbossen op zandgronden Zelf uitghakte holte in vermolmd hout, bekleed met mos, korstmos en een kom van haar en spinrag 2 16 21
157 Zwarte Mees 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Naald- en gemengde bossen Boomholte, maar vaak ook holletje in de grond of stobbe, nest van mos en spinrag, bekleed met haar en veren 3 14 20
158 Pimpelmees 1 2 2 2 2 2 2 1 Loof- en gemengd bos, tuinen, parken, houtwallen Boomholte of nestkast, bekleed met mos, gras, wol, dode bladeren en haar 2 14 21
159 Koolmees 1 2 2 2 2 2 2 1 vrijwel alle habitats met bomen en houtige struiken Holte in boom, constructie of in de grond, vaak in nestkast, bekleed met mos, korstmos, gras, wol, dons 2 14 21
160 Boomklever 1 2 2 2 2 2 1 Loof en gemengd bos, parken, zelden in puur naaldhout Boomholte, waarbij opening met modder verkleind wordt, holte vrijwel tot rand gevuld met dennenbastschilfers of dor blad 1 17 25
161 Taigaboomkruiper 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Structuurrijk loofbos Holten en spleten in bomen, nest van takjes, wortels, gras en mos, bekleed met veren en wol 2 14 18
162 Boomkruiper 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, parken, tuinen, houtwallen Holten en spleten in bomen, nest van takjes, wortels, gras en mos, bekleed met veren en wol 2 17 18
163 Buidelmees 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Opslag van wilg en berk langs plassen, ooibos Buidel aan hangende twijg, dikwandig en sterk van voornamelijk plantenpluis en vezels 3 13 22
164 Wielewaal 1 2 2 2 2 2 2 1 Vochtige bossen met populier, els, eik Nest van gras, wol, repen schors, hangend tussen twee horizontale takken 1 17 20
165 Grauwe Klauwier 1 2 2 2 2 2 2 1 1 struwelen op heidevelden en in extensief cultuurlandschap Kom van gras, plantenstengels, bekleed met haar en wortels, in vaak doornige boom of struik 1 15 15
166 Klapekster 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Uitgestrekte heidevelden en hoogveen Grote kom van takken en wol, bekleed met veren, hoog in boom 1 17 20
167 Gaai 1 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, parken, tuinen, houtwallen Nest van takjes en stengels, bekleed met haar en fijne wortels, meestal goed verborgen in boom 1 19 22
168 Ekster 1 1 2 2 2 2 2 2 1 Dorpen, steden met bomen, erven en in mindere mate in open gebieden met verspreide bomen of struiken Koepel van takken, kom bekleed met modder en afgewerkt met fijne wortels en haar, hoog in boom of struik 1 21 28
169 Kauw 1 2 2 2 2 2 2 1 Bebouwing, oude bomen, op eilanden in konijnenholen Groot nest van takken en zand, bekleed met wol en vezels in holte 1 18 33
170 Roek 1 2 2 2 2 2 2 1 Groepjes bomen, graag in of bij bebouwing en doorgaans in de nabijheid van grasland Groot nest van takken en aarde, bekleed met mos, wol en haar 1 17 34
171 Zwarte Kraai 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Allerhande gebieden met bomen of struiken Groot nest van takken, bekleed met mos, wol en haar 1 21 34
172 Raaf 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Voornamelijk rustige dennenbossen Groot nest van takken, bekleed met mos, wol en haar 1 20 42
173 Spreeuw 1 2 2 2 2 2 2 1 Cultuurlandschappen en bosranden Nest van strootjes, bekleed met veren, haar en mos, in holte in boom, gebouw, of in nestkast 2 12 23
174 Huismus 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bebouwing Nest van stro, plantenstengels, afval, bekleed met veren en haar in holt of spleet in gebouw 4 12 17
175 Ringmus 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bebouwing en cultuurland Nest van gras en takjes, bekleed met dons en veren, in holte in boom of gebouw of in in nestkast 3 13 20
176 Vink 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Allerhande habitats met oudere bomen Keurig afgewerkte kom van mos, korstmos en spinrag, bekleed met veren en haar in boom of struik 2 13 15
177 Europese Kanarie 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Parken, grote tuinen en begraafplaatsen Stevig kommetje van plantenstengels, wortels, mos en korstmos, bekleed met haar en veren in dichte boom of struik 2 13 16
178 Groenling 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Tuinen, parken en dun gezaaid in bossen Kom van gras, plantenstengels en mos, bekleed met vezels, wortels en haar 2 13 17
179 Putter 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Halfopen cultuurlandschappen, bosranden, steden, dorpen Kommetje van mos, wortels, gras en korstmos, gevoerd met pluis en wol, in boom, soms in struik 3 12 18
180 Sijs 1 2 2 2 2 2 2 1 Naaldbossen, waarbij aanwezigheid van sparren belangrijk is Kommetje van gras, takjes, mos en wol, bekleed met wortels, haar en veren, vaak hoog in naaldboom in zijtak 2 13 16
181 Kneu 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Open en halfopen landschap met struwelen Stevige kom van gras, plantenstengels, mos, takjes, bekleed met haar en wol, in struik of in kruiden (heide) 2 13 17
182 Kleine Barmsijs 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Berken- en elzenstruweel, maar ook parken en tuinen Kom van fijne takjes, gras en plantenstengels, bekleed met pluis, veren en haar, in boom of struik 2 12 12
183 Grote Kruisbek 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Naaldbossen met veel Pinus Kom van takjes, gras, mos, bekleed met veren, doorgaans hoog in naaldboom 2 15 25
184 Kruisbek 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Naaldbossen Kom van takjes, gras, mos, bekleed met veren, doorgaans hoog in naaldboom 2 14 16
185 Roodmus 1 2 2 2 2 2 1 Struweelrijke duinen en moeras Losse structuur van plantenstengels en gras, bekleed met wortels en haar, meestal in struik 1 13 13
186 Goudvink 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Naaldbossen, vooral met spar en struweelrijke randen van loofbos, ook tuinen en parken, houtwallen Los kommetje van fijne takjes, mos en korstmos, gevoerd met wortels en haar in dichte boom of struik 2 14 18
187 Appelvink 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Bossen, parken en tuinen Kom van takjes, wortels en korstmos, bekleed met fijne wortels en haar in boom of struik 1 13 13
188 Geelgors 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 Halfopen cultuurlandschappen, heide Kom van gras, plantenstengels en mos, bekleed me haar en fijn gras tussen kruiden of laag in struik of jonge naaldboom 3 13 14
189 Ortolaan 1 2 2 2 2 2 2 1 Kleinschalige akkers met singels of houtwallen Kom van gras en wortels, bekleed met fijne wortels en haar, tussen grassen of kruiden 1 12 14
190 Rietgors 1 2 2 2 2 2 1 Vennen, moerassen, vochtig cultuurland Kom van gras en mos, bedekt met fijner gras en haar, vaak in pol zegge, soms in met kruiden doorgroeide struiken 2 14 12
191 Grauwe Gors 1 2 2 2 2 2 2 2 1 Geinundeerde uiterwaarden Losse kom van gras, bekleed met fijner gras, wortels en haar, tussen gras of kruidenbegroeiing 2 12 12
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