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Hoofdstuk 1  Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanleiding voor deze ontwikkeling en de ligging en begrenzing van 
het gebied aangegeven  Verder wordt een opsomming van het geldende bestemmingsplan 
gegeven, die met het nieuwe verzamelbestemmingsplan binnen het plangebied komt te 
vervallen.  

1.1  Beschrijving van de ontwikkeling 

Aan de Vilstersedijk 13 bevindt zich de Wijnstaete  Hier worden druiven geteeld, wijn gemaakt 
en kunnen gasten verblijven in 4 B&B kamers. Op het erf voor de woning bevind zich een 
niet-vergunde vakantiewoning  Dit recreatieve verblijf willen de initiatiefnemers nu legaliseren  
Met deze aanleiding pakken de initiatiefnemers ook direct de kans om hun toekomstplannen 
planologisch te verwerken   

De initiatiefnemers hebben in hun bestaande B&B te weinig ruimte om plaats te bieden aan 
grote groepen  Daarom willen ze het aantal verblijfplaatsen uitbreiden om groepen tot 20 
personen een plek te kunnen bieden. Hiervoor willen ze drie luxe safaritenten tussen de 
wijnranken plaatsen  Daarnaast willen ze de ene helft van de bestaande schuur op het erf 
ombouwen tot sanitaire ruimte voor de camping en de andere helft ombouwen tot een tweede 
recreatieverblijf  In totaal gaat dit om een uitbreiding van 10 verblijfsplekken   

Omdat het plan niet past in het bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Dalfsen, is een 
aanpassing van de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’ nodig   

Kaart 1.   Ligging van het perceel Vilstersedijk 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 
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1.2  Geldende bestemming 

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen. Het deel van het 
perceel met daarop de woning heeft de bestemming ’Wonen’ met de aanduiding ‘bomenteelt’  
Het overige deel van het perceel heeft de bestemming ‘Agrarisch’ met de aanduiding 
‘bomenteelt’  

Kaart 2.  Huidige bestemming 

 

bron: Giskit viewer 2017,  gemeente Dalfsen 

De Vilstersedijk 13 bestaat deels uit de wijngaard met een Agrarische bestemming, en deels 
uit een erf met de bestemming Wonen. De niet-vergunde recreatiewoning staat op agrarische 
gronden  De bestaande B&B activiteiten worden binnen de bestaande woning uitgevoerd   
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Hoofdstuk 2  Beleid 

2.1  Rijksbeleid 

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De basiskwaliteit van het gebied blijft gewaarborgd. Met een erfinrichtingsplan zal het erf 
worden ingepast in de omgeving  Er zijn geen nadelige gevolgen voor de omgeving, de 
economie of de samenleving. Het 5e Verzamelplan Buitengebied (bestemmingsplan) is in 
overeenstemming met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

2.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

 De Ladder voor duurzame verstedelijking is van toepassing bij een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Beoordeeld moet dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. 
Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk 
maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, 
of kon worden gerealiseerd  Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat bij functiewijzigingen moet 
worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige functiewijzing, dat 
toch gesproken kan worden van een nieuw stedelijke ontwikkeling  Daarbij moet ook het 
ruimtebeslag betrokken worden. 

In het plan worden de meeste nieuwe functies gerealiseerd binnen de bestaande bebouwing  
Voormalig agrarische schuren worden verbouwd en krijgen een nieuwe bestemming. De drie 
safari tenten die op het perceel worden geplaatst moeten wel worden gezien als nieuwe 
bebouwing. Uit jurisprudentie blijkt dat indien een bouwwerk meer dan 31 dagen ergens staat, 
dit gezien moet worden als bouwwerk in de zin van de Woningwet. Aangezien de 
initiatiefnemers van plan zijn de tenten het gehele toeristische seizoen te laten staan, merken 
wij ze aan als bouwwerk   

Omdat het niet gaat om woningen moet er volgens de overzichtsuitspraak over de ladder 
gekeken worden naar het bruto vloeroppervlakte van de nieuwe gebouwen  Gezamenlijk 
hebben de te realiseren recreatieverblijven maar een kleine oppervlakte, waarschijnlijk niet 
meer dan 200m2  Uit eerdere uitspraken van de Raad van State blijkt dat ontwikkeling van 
deze schaal niet worden gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In een van deze 
uitspraken wordt het mogelijk maken van enkele recreatieverblijven niet gezien als nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Ook een uitbreiding van een bestaande functie van 500m2 groot 
wordt niet hiertoe gerekend  Hoewel dit geen harde ondergrens is, is het oppervlak van de te 
realiseren bebouwing zoveel kleiner dat uit deze uitspraken is af te leiden dat de ontwikkeling 
aan de Vilstersedijk 13 niet wordt gezien als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van 
artikel 3.1.6, tweede lid Bro. 

2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 

Om te bepalen of het initiatief bijdraagt aan de Provinciale ambities, wordt het initiatief 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel. In dit model staan de stappen 
‘of’, ‘waar’ en ‘hoe’ centraal  Als de ontwikkeling wordt getoetst aan de Uitvoeringsmodel 
Omgevingsvisie Overijssel ontstaat het volgende beeld. 



 5e Verzamelplan bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen  Vilstersedijk 13  

 5   

2.2.2  Toetsing generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes geven antwoord op de vraag ‘of’ er aan een bepaalde 
ontwikkeling kan worden meegewerkt  Een deel van deze beleidskeuzes geldt voor heel 
Overijssel, een deel voor specifieke gebieden in Overijssel. Voor heel Overijssel geldt de 
‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’  Integraliteit, toekomstbestendigheid, 
concentratiebeleid, (boven)regionale afstemming en zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik zijn 
beleidskeuzes die invulling geven aan de ‘Overijsselse ladder voor duurzame verstedelijking’  

2.2.2.1 Generieke beleidskeuzes 

De generieke beleidskeuzes zijn vaak normstellend  Dit betekent dat ze opgevolgd moeten 
worden. De normstellende beleidskeuzes zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening 
Overijssel 2017  

Dit bestemmingsplan maakt geen extra ruimtebeslag op de Groene Omgeving mogelijk. 
Artikel 2 1 3 Zuinig en Zorgvuldig ruimtegebruik van de Omgevingsverordening is dan ook 
niet van toepassing. De ontwikkeling draagt bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
volgens de geldende gebiedskenmerken  Om dit te waarborgen is een advies van de 
ervenconsulent van het Oversticht gevraagd (zie bijlage 2). Daarnaast wordt de ontwikkeling 
in paragraaf 2.2 getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel, waar het 
ontwikkelingsperspectief en de vier-lagenbenadering onderdeel van uitmaken. Dit alles maakt 
dat de ruimtelijke kwaliteit gewaarborgd en daar waar kan versterkt wordt, overeenkomstig 
artikel 2.1.5 Ruimtelijke kwaliteit van de Omgevingsverordening. 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is daarnaast een belangrijk instrument van de 
verordening. Ook hier is het extra ruimtebeslag het criterium voor de ‘of’ vraag. Voor deze 
opgave is de kwaliteitsimpuls maar in beperkte mate van toepassing, omdat er geen extra 
ruimtebeslag op de Groene Omgeving wordt gelegd. Dat betekent dat er een basisinvestering 
in ruimtelijke kwaliteit volgens de geldende gebiedskenmerken nodig is  Het erfinrichtingsplan 
de Wijnstaete d.d. 9 januari 2019 (bijlage 1 van de ruimtelijke onderbouwing) dat naar 
aanleiding van het advies van de ervenconsulent van het Oversticht (bijlage 2) is gemaakt, 
voorziet hierin. De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van de omgeving blijft behouden en wordt 
verbeterd. 

De ontwikkeling is in overeenstemming met de beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het 
buitengebied gemeente Dalfsen’ van de gemeente Dalfsen  Deze ontwikkeling leidt tot een 
kwaliteitsimpuls in de groene omgeving (buitengebied) van de gemeente Dalfsen. De 
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit staan in verhouding tot de geboden 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij dit plan is zeker sprake van ‘zorgvuldig en zuinig 
ruimtegebruik’  Er worden leegstaande gebouwen hergebruikt, waardoor er geen nieuwbouw 
nodig is.   

2 2 2 2 Gebiedsspecifieke beleidskeuzes 

Voor specifieke gebieden in Overijssel geldt dat niet alle initiatieven mogelijk zijn. Dit heeft te 
maken met zwaarwegende belangen  Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

 Het beschermen tegen overstromingen en wateroverlast 

 Het veilig stellen van ons drinkwater 

 Het behoud van plant- en diersoorten (biodiversiteit) 

 De bescherming van zeldzame of unieke landschapskwaliteiten 

 Het beperken van risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

Voor het perceel Vilstersedijk 13 geldt de gebiedsspecifieke beleidskeuze ‘Boringsvrije zone 
Salland Diep’  

Drinkwater is van levensbelang. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van 
het grondwater dat hiervoor wordt gebruikt en wil elk risico op verontreiniging voorkomen  Dit 
betekent dat we in Overijssel de gebieden waar grondwater voor drinkwater aan de bodem 
wordt onttrokken en de gebieden die daarvoor gereserveerd zijn, beschermen  Voor dit 
watervoerende (diepe) pakket onder Salland geldt al sinds 1991 dat we onttrekkingen alleen 
toestaan voor de openbare drinkwatervoorziening en voor hoogwaardig industrieel gebruik 
waarop de Warenwet van toepassing is.  
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De stedelijke leefwijze en cultuur waaiert meer en meer uit over het agrarisch 
cultuurlandschap  Burgers op getransformeerde boerenerven houden er een stedelijke 
leefwijze op na; weinig (economische) binding met grond en landschap, genietend van de 
onafhankelijkheid op eigen erf  De ruimtelijke kwaliteitsambitie is om een brede waaier aan 
woon-, werk-, en mixmilieus te creëren: elk buurtschap, dorp en stad heeft zijn eigen kleur. 
Daarnaast ligt er de ambitie om het contrast tussen dynamische en luwe gebieden te 
versterken door het infrastructuurnetwerk.  
 
Verspreide bebouwing 

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag' aangeduid met het 
gebiedstype 'Verspreide bebouwing’. Omdat de kaartlaag slecht zichtbaar is in de viewer van 
de provincie Overijssel, is er geen uitsnede van opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing  

De agrarische erven hebben van oudsher een hele sterke binden met het landschap. Door 
eenheid in handelen van boeren ontstonden er samenhangende landschappen, die nu nog 
steeds herkenbaar zijn. Bijzonder is dat elk landschap zijn eigen erftype heeft: de opbouw van 
erf, erfbebouwing, erfbeplantingen en relaties met de omliggende gronden zijn specifiek voor 
het betreffende landschapstype. Naast erven kent het buitengebied losliggende ‘gewone’ 
burgerwoningen met veelal een eigen, individueel karakter en eigen verhaal van ontstaan  
Door transformatie van erven kan de samenhang tussen erf en landschap vervallen. De erven 
gaan binnen de landsschappelijke eenheid steeds meer verschillen. 

De ambitie is om erven opnieuw te verbinden met het landschap en te verkennen als 
alternatief woon/werkmilieu  De erven die vrijkomen worden steeds groter  Soms is sloop een 
goede optie, maar hierdoor worden erven zo klein dat ze kunnen verdwijnen. Deze erven 
kunnen ook een anders gebruikt worden  Door voort te bouwen op de karakteristieken en 
kwaliteiten van de vaak eeuwenoude erven, ligt hier een kans om unieke, echt Overijsselse 
woon/werk-, recreatie  en zorgmilieus te ontwikkelen: sterk verbonden met de historie, het 
omliggende landschap en met veel ruimte voor individuele invulling.  

De norm is dat ontwikkeling van nieuwe erven bijdraagt aan het behoud en ontwikkeling van 
de ruimtelijke kwaliteit overeenkomstig de KGO. In de richtinggevende uitspraken staat dat 
ontwikkelingen die op erven plaatsvinden, bijdragen aan behoud en versterking van de 
kenmerkende erfstructuur en volumematen. Daarnaast blijft er een duidelijk onderscheid 
tussen voorkant en achterkant en vindt koppeling van het erf aan het landschap plaats  Bij 
transformatie van erven kan de ervenconsulent van het Oversticht adviseren over de 
ruimtelijke kwaliteit   

Informele en trage netwerk 

Het informele trage netwerk is het ‘langzame’ netwerk (wandelpaden, fietspaden, ruiterpaden, 
vaarroutes) van de provincie, dat delen van het agrarisch cultuurlandschap en het natuurlijke 
laag toegankelijk en ervaarbaar maakt. De oude zandwegen en paden vormen het 
basisstramien. Van oudsher verbonden deze routes vaak de kernen met het ommeland en 
met elkaar  Doordat bepaalde schakels in dit netwerk in de loop van de tijd zijn verdwenen, is 
er sprake van onderbrekingen.  

De ambitie is om het verplaatsingsgedrag te verschuiven van auto naar fiets  Daarnaast ligt er 
de ambitie om de onderbrekingen op te heffen. Het fiets- en wandelpaden netwerk wordt op 
nieuw van de regio samengevoegd tot een compleet systeem  Verbinden van kernen met het 
buitengebied, ommetjes, gericht op het beleefbaar maken van de directe leefomgeving en het 
landschap en het verknopen van dit netwerk aan overstapplaatsen aan de hoofd  en 
regionale infrastructuur.  

De norm is om informele routes en netwerken in beeld te brengen en een beschermende 
bestemmingsregeling te geven. Bij ruimtelijke ontwikkelingen nabij zandwegen, wandel- en 
fietsroutes worden onderbrekingen in het netwerk voorkomen  In de richtinggevende 
uitspraken staat dat wanneer ontwikkelingen plaatsvinden in gebieden dichtbij de stad of 
dorp, dan dragen deze bij aan het behoud van het padennetwerk  Nieuwe mogelijkheden 
worden benut. 
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2.2.5  Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

De ontwikkelingen op dit perceel betreffen geen toevoeging van gebouwen. Ook is het 
huidige erf landschappelijk gezien al voldoende ingepast in de omgeving   
Op basis van het advies van Ervenconsulent (bijlage 2) is bij deze ontwikkeling geen extra 
inspanning op basis van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) noodzakelijk    

2.2.6 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

De ruimtelijke ontwikkeling in dit bestemmingsplan is in overeenstemming met het provinciaal 
beleid uit de Omgevingsvisie en verordening Overijssel  

2.3  Gemeentelijk beleid 

2.3.1  Structuurvisie Buitengebied Gemeente Dalfsen 

Op de kaart van de Structuurvisie Buitengebied zijn grenzen aangegeven tussen de 
deelgebieden die misschien een bepaalde 'hardheid' suggereren  Overgangen tussen 
landschappen zijn in de praktijk echter vaak 'zacht' en niet of nauwelijks op een bepaalde 
perceelsscheiding te begrenzen   

Datzelfde geldt voor de beschrijving van de karakteristiek. Niet overal in een bepaald 
deelgebied zullen in dezelfde mate waarden en karakteristieken aanwezig zijn  Bij (aanvragen 
voor) ruimtelijke ontwikkelingen is dan ook altijd een verfijningslag nodig. Aanvragers mogen 
ervan uitgaan dat zal worden getoetst aan daadwerkelijk aanwezige waarden   

Het perceel Vilstersedijk 13 ligt in de Structuurvisie Buitengebied Dalfsen in het Landschap 
van de jonge heideontginningen (zuid)  Zie kaart 7 voor een uitsnede uit de Structuurvisie 
Buitengebied Dalfsen. 

Kaart 7  Vilstersedijk 13 
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2.3.1.3  Ontwikkelingsrichting Recreatie 

De gemeente ziet in dit deelgebied met name langs de randen en bij Lemelerveld kansen 
voor de recreatiesector. Door de nabijheid van het natuurrijke Vechtdal, de Archemerberg en 
Lemelerberg en de cultuurhistorisch waardevolle landgoederen vormt het deelgebied een 
goede uitvalsbasis voor recreatieve activiteiten. De gemeente zal initiatieven in de recreatieve 
sector dan ook ondersteunen   

Het toeristisch infopunt in Lemelerveld vormt een goed startpunt voor het verkennen van de 
omgeving  De aanleg en verbetering van fietspaden in de directe omgeving zullen 
Lemelerveld als routeknooppunt versterken. 

2 3 2  Landschapsontwikkelingsplan 

De ervenconsulent van Het Oversticht heeft advies uitgebracht over het uitbreiden van de 
recreatieve functies aan de Vilstersedijk 13. Het advies van de ervenconsulent wordt 
overgenomen   

Het vakantiehuis aan de oostzijde is ruimtelijk goed ingepast en de uitstraling is agrarisch. 
Het terras ligt aan de zijde van de wijngaarde en is niet zichtbaar vanuit het landschap en de 
toegang. Ruimtelijk gezien is de eenheid passend in het geheel en is deze niet als storend 
aan te merken.  

De tenten zijn neutraal in tint en passen goed bij de sfeer van het erf. Wij adviseren niet kom 
de tenten onder de hoogspanningslijnen te plaatsen  De weides aan de westzijde van de 
boerderij, nabij de schuren, zijn meer aantrekkelijk om in te verblijven.  

De ontwikkeling van sanitaire voorzieningen en een appartement in de oude schuur draagt bij 
aan de kwaliteit van het erf. Doordat het een nieuwe functie krijgt kan het behouden worden, 
wat een meerwaarde is voor de erfstructuur    

Voor plaatsen van zonnepanelen geldt als principe dan deze eerst op de daken van 
gebouwen wordt geplaatst  Als dit niet voldoende mogelijkheden biedt, bijvoorbeeld door de 
ligging of door hoge bomen, dan heeft plaatsing op of nabij het bebouwde erf de voorkeur. Wij 
stellen drie locaties dicht bij de bebouwing voor, waar de panelen met een streekeigen haag 
kunnen worden ingepast. Ook een bloemrijke weide, minder gemaaid, kan bijdragen aan een 
meer natuurlijk karakter   

De singels om het erf zijn kenmerkend voor dit gebied, de hagen functioneel voor de 
wijngaarde, maar hierdoor is de relatie met het omliggende landschap deels verloren gegaan  
Om dit te herstellen kunnen enkele doorzichten worden gemaakt.  

 

Het advies is als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing gedaan. De ontwikkeling past in 
het Landschapsontwikkelingsplan   
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Hoofdstuk 3  Onderzoeken 

3.1  Onderzoeken 

In dit hoofdstuk worden alle ruimtelijk relevante omgevingsfactoren op een rij gezet en 
belangen afgewogen  De belangenafweging moet aantonen dat de betreffende ontwikkeling 
aan een goede ruimtelijke ordening voldoet. Daarbij wordt op het volgende ingegaan: 

 Archeologie; 

 Bodem; 

 Duurzaamheid; 

 Ecologie; 

 Externe veiligheid; 

 Milieuzonering; 

 Geluid; 

 Luchtkwaliteit; 

 Verkeerssituatie; 

 Water. 

3.1.1  Archeologie 

Volgens deze beleidskaart heeft het perceel Vilstersedijk 13 een middelmatige 
archeologische verwachting (AWV categorie 7).  

Bij bodemingrepen groter dan 5000 m2 en dieper dan 0,3 m  maaiveld, moet een vroegtijdig 
archeologisch onderzoek uitgevoerd en overlegd worden. Hiermee kan de gemeente 
vaststellen dat er geen archeologische resten verstoord of vernietigd worden   

Omdat de aanvraag niet gaat om bouwwerken groter dan 5000 m2, is een dergelijk rapport 
niet noodzakelijk. 

Kaart 9  Vilstersedijk 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur: relevant gedeelte archeologische beleidskaart gemeente Dalfsen 

3.1.2  Bodemkwaliteit 

Volgens de bodemkwaliteitskaart en het historisch onderzoek blijkt dat op en direct rondom 
de locatie geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden. De bodemkwaliteit is 
naar verwachting geschikt voor de nieuwe functie en gebruik  Omdat op de locatie geen 
nieuwe permanente verblijfslocaties worden gerealiseerd, maar enkel een geringe uitbreiding  
van recreatieve verblijfsruimten, is geen verkennend bodemonderzoek noodzakelijk   
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3.1.3  Duurzaamheid 

April 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het Beleidsplan duurzaamheid 2017 – 2025 
vastgesteld  In dit beleidsplan worden verbeterdoelen en concrete doelen gesteld  De ambitie 
is om een duurzaam leefbare gemeente te maken. Hiervoor zijn vier verbeterdoelen gesteld: 
meer lokale kracht, minder energiegebruik, meer duurzame energie en meer circulair   

Het ontwikkelen van innovatieve recreatievoorzieningen in het buitengebied draagt bij aan de 
lokale kracht van de gemeente  Het plan combineert het produceren een lokaal, ambachtelijk 
product met recreatie toegankelijk voor mindervaliden, een unieke en innovatieve combinatie. 
Voor een deel van deze functies wordt bestaande bebouwing hergebruikt, wat bijdraagt aan 
een circulaire economie. Ook worden zonnepanelen op het perceel geïnstalleerd waarmee 
duurzame energie wordt geproduceerd   

3.1.4  Ecologie 

3.1.4.1 Natura 2000 gebieden 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van een Natura 2000-gebied of een Beschermd 
natuurmonument. Het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied is het Natura 2000-gebied 
Vecht- en Beneden-Reggegebied op een afstand van ca  2,5 km van het plangebied  Gezien 
de relatief grote afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde natuurbeschermingsgebied 
en de beperkte effectafstand van de ingreep, kan een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied op voorhand worden uitgesloten. 
Verdere toetsing in de vorm van een verslechteringstoets of een passende beoordeling of het 
aanvragen van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is niet aan de orde.  

3 1 4.2 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In de 
wijdere omgeving van het plangebied liggen enkele NNN-gebieden, waaronder de Vecht en 
enkele grotere bosgebieden langs de noordzijde van de Vecht onder Dalfsen. Aangezien het 
plangebied buiten het NNN ligt en van een fysieke aantasting van het NNN dus geen sprake 
is, kunnen opvallende effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN worden 
uitgesloten  Bovendien kent het toevoegen van recreatieve functies slechts een beperkte 
effectafstand en zal geen sprake zijn van een opvallende verstoring binnen het NNN. Verdere 
toetsing in de vorm van een “Nee, tenzij-toets” is niet aan de orde  

3.1.4.3 De Wet natuurbescherming 

Op 29 oktober is door Econsultancy een veldbezoek aan de Vilstersedijk 13 afgelegd  De 
bevindingen van dit bezoek zijn, samen met de resultaten van een bureauonderzoek, 
verwerkt in een Quickscan Flora en Flauna  Dit rapport is aan de ruimtelijke onderbouwing 
toegevoegd als bijlage 3. De aanbevelingen en conclusies uit het plan zijn hieronder 
overgenomen   

Indien er ten behoeve van de realisatie van de safaritenten en/of de renovatie van de schuur 
bomen worden gekapt en/of ander groen wordt verwijderd, wordt door Econsultancy 
geadviseerd dit buiten het broedseizoen te doen, om zo een mogelijke overtreding van artikel 
3 1 van de Wet natuurbescherming (het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of 
weg te nemen) te voorkomen. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode 
gehanteerd voor het broedseizoen  Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart t/m 
augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op 
het moment van ingrijpen  Wanneer er toch wordt gekapt en/of ander groen wordt verwijderd 
binnen het broedseizoen, dient er voorafgaand aan deze werkzaamheden een 
broedvogelinspectie uitgevoerd te worden  

Het plaatsen van de safaritenten en de renovatie van de oude schuur zelf kunnen zonder 
verdere maatregelen of kans op overtreding van de Wet natuurbescherming gedurende het 
hele jaar worden uitgevoerd. 
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Voor beschermde soorten behorend tot overige soortgroepen zijn overtredingen van de Wet 
natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening 
te worden gehouden met de algemene zorgplicht  Dit betekent dat al het redelijkerwijs 
mogelijke gedaan dient te worden om het verwonden of doden van aanwezige dieren te 
voorkomen  

3.1.5  Externe veiligheid  

De ontwikkeling is getoetst aan het Externe Veiligheidsbeleid zoals aangegeven in het 
verzamelplan  Risicozonering rondom Vilstersedijk 13 is hieronder aangegeven  

Kaart 10. Vilstersedijk 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitsnede gemeentelijke risicokaart Giskit viewer 2017 gem Dalfsen 

3.1.5.1  Toetsing Risicobronnen 

Het adres Vilstersedijk13 ligt op circa 130 meter van de N348  De vakantiewoning op circa 50 
meter van deze weg. De weg is aangewezen als route gevaarlijke stoffen. Over deze weg 
wordt beperkt gevaarlijke stoffen vervoerd  Omdat het plangebied dicht bij de N348 is gelegen 
zijn er in het plangebied (dodelijke) slachtoffers te verwachten bij een incident op de N348 
waarbij brandbare  of toxische stoffen zijn betrokken. 

Volgens de meest recente tellingen (2007) vinden over de N348 ter hoogt van het plangebied 
de volgende transporten van gevaarlijke stoffen plaats:  

1. 115 tankwagens per jaar met brandbaar gas (GF3, bijv. LPG) 
2  977 tankwagens per jaar met brandbare vloeistoffen (LF1, bijv  diesel) 
3. 402 tankwagens per jaar met brandbare vloeistoffen (LF2, bijv. benzine) 
4  16 tankwagens per jaar met toxische stoffen (LT2)  

Volgens artikel 8 van het Besluit Externe Veiligheid Transportroutes moet binnen een zone 
van 200 meter van de weg gekeken worden naar de groepsrisico  Er is een notitie Externe 
veiligheid Wijnstaete in Lemelerveld opgesteld. Deze notitie is te vinden in bijlage 4. 

Plaatsgebonden risico (PR): 

Voor vaststelling van het plaatsgebonden risico is gebruik gemaakt van de vuistregels zoals 
opgenomen in de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) voor wegtype “weg buiten de 
bebouwde kom”. Zoals uit de notitie naar voren komt, heeft de N348 door de beperkte aantal 
transporten van stofcategorie GF3 geen Plaatsgebonden Risicocontour  Voor de verdere 
onderbouwing zie de notitie in bijlage 4. Het plaatsgebonden risico vormt daarmee geen 
belemmering voor de ontwikkeling. 

Groepsrisico (GR): 

Voor het bepalen van de hoogte van de groepsrisico is in de Notitie ook gebruik gemaakt van 
de vuistregels uit het HART. Daaruit komt naar voren dat de groepsrisico ruimschoots onder 
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0.1 keer de oriëntatiewaarde ligt. Daardoor kan er volstaan worden met een beperkte 
verantwoording van het groepsrisico  

Effectzone Veiligheidsregio 

De Veiligheidsregio toets t de ontwikkelingen niet alleen aan het plaatsgebonden risico en 
groepsrisico maar beoordelen ook aan de hand van de mogelijke scenario’s de effecten van 
een incident  Over de N348 worden brandbare vloeistoffen (LF1 en LF2), brandbare gassen 
(GF3, LPG) en toxische stoffen (LT2) vervoerd. 

Brandbare vloeistoffen 

Omdat het plangebied op meer dan 140 meter van de N348 ligt zijn de effecten van een 
incident met brandbare vloeistoffen gering  

Brandbare gassen 

Voor wat brandbare gassen liggen de effecten van een LPG incident (effectstraal van 380 
meter) ruim over het plangebied. Daarom adviseert de Veiligheidsregio het te realiseren 
appartement zover mogelijk vanaf de N348 te situeren  Daarnaast adviseert de 
Veiligheidsregio om het nieuwe appartement zodanig aan te passen dat het gebouwen en de 
beglazing geschikt is om de hittebelasting en een drukgolf ten gevolge van een BLEVE te 
weerstaan. 

Toxische stoffen 

Er wordt over de N348 zeer beperkt toxische stoffen vervoerd (16 tankwagens per jaar). Voor 
wat betreft toxische wolk liggen de contouren ver over het plangebied. Bij een toxische wolk 
zijn de aanwezigen in gebouwen enkele uren veilig mits het gebouw niet wordt geventileerd 
en ramen en deuren zijn gesloten  De Veiligheidsregio adviseert het nieuwe appartement te 
voorzien van centraal afsluitbare ventilatie. 

Beperkte verantwoording Groepsrisico 

Voor de verantwoording van het groepsrisico wordt aandacht besteed aan  
personendichtheid, zelfredzaamheid, bestrijdbaarheid en bereikbaarheid. 

Personendichtheid 

Door deze ontwikkeling worden 10 overnachtingsplaatsen extra gerealiseerd door een 2 
persoons vakantiewoning te legaliseren, 3 safaritenten op het perceel toe te voegen en een 
appartement in een bestaand gebouw te realiseren  Het totaal aantal bedden komt daarop op 
20. Door de ligging in agrarisch gebied met verspreide bebouwing is de toename van het 
groepsrisico minimaal  Zoals hiervoor aangegeven blijft de groepsrisico onder de 0 1 keer de 
oriëntatiewaarde.  

Zelfredzaamheid en Bestrijdbaarheid 

Bij een BLEVE van een LPG tankwagen zullen tot 100 meter van het incident 99% van de 
aanwezigen buiten en 40% van de aanwezigen binnen komen te overlijden  Ook zijn er 
binnen gewonden te verwachten. Op 380 meter van het incident komt nog 1% van de 
aanwezigen te overlijden. 

Een incident met een LPG tankwagen (Bijvoorbeeld BLEVE) is een snel voltrekkend incident. 
Gezien de korte tijd waarin het BLEVE scenario zich kan ontwikkelen en daarmee gepaard 
gaande grote warmtebelasting zijn de mogelijkheden van de hulpdiensten bij een incident in 
de directe omgeving van het plangebied zeer beperkt tot niet aanwezig  De bewoners 
(aanwezigen) zijn dan ook voornamelijk aangewezen op zelfredzaamheid. Bij een dreigende 
BLEVE verdient het schuilen in een gebouw de voorkeur boven het vluchten  

De aanwezigen moeten dan wel tijdig worden gewaarschuwd. Het plangebied ligt buiten de 
dekking van het Waarschuwing  en Alarmeringssysteem (WAS)  

Bereikbaarheid 

Het perceel is bereikbaar via een toegangsweg vanaf de Vilstersedijk.  

 

Risicocommunicatie (algemeen) 
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Bij een incident met gevaarlijke stoffen zijn de hulpdiensten niet meteen ter plaatse. De 
aanwezigen zijn in de tijd dat de hulpdiensten nog niet aanwezig zijn aangewezen op 
zelfredzaamheid en/of hulp van derden. Verder worden de initiatiefnemers over 
risicocommunicatie en hun handelingsperspectief geïnformeerd  

Conclusie verantwoording groepsrisico 

Ondanks dat het groepsrisico minimaal toeneemt, vindt het gemeentebestuur het groepsrisico 
aanvaardbaar. Bij de verantwoording worden naast de veiligheidsbelangen ook de 
economische belangen, leefbaarheid van het platteland, de zelfredzaamheid van de 
aanwezige personen en de bereidbaarheid en bestrijdbaarheid door de hulpdiensten 
meegewogen  

3.1.6  Milieuzonering 

De activiteiten die het plan toevoegt op het perceel hebben een beperkte milieuzonering. 
Volgens de lijst met richtafstanden van het VNG bedraagt deze maximaal 50 meter   

De afstand tot de dichtstbijzijnde agrarische bedrijf (rundvee) bedraagt ongeveer 550 meter. 
Omdat er geen nieuwe geurgevoelige objecten op het perceel toegevoegd belemmert dit plan 
de omliggende agrariërs net verder in hun ontwikkeling of toekomstige 
uitbreidingsmogelijkheden.  

3.1.6  Geluid 

De Wet geluidhinder heeft als doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. Op 
basis van deze wet moet bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht worden besteed aan het 
aspect geluid.  

Het perceel Vilstersedijk 13 ligt langs de N348, een doorgaande 80km N weg  Deze weg 
geeft veel verkeerslawaai. Er komen echter alleen recreatieve functies bij op het perceel. 
Deze recreatieve verblijven zijn wettelijk gezien geen geluidgevoelige objecten  Voor de 
woning blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Er is dus geen geluidsonderzoek nodig.   

Het bestemmingsplan ondervindt geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. 

3.1.7  Luchtkwaliteit 

Het bestemmingsplan bevat de ontwikkeling van meerdere recreatieve verblijven op het 
perceel  Geconcludeerd kan worden dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige 
bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal 
verslechteren  Aan het bepaalde omtrent luchtkwaliteit wordt dan ook voldaan   

3.1.8  Verkeerssituatie 

Het toevoegen van extra recreatieve functies aan het perceel Vilstersedijk 13 heeft een 
toename in het aantal verkeersbewegingen tot gevolg  De 10 extra verblijfplaatsen zullen 
leidden tot meer bezoekers en tot grotere groepen gelijktijdige bezoekers. Het omliggende 
verkeersnetwerk kan deze extra bezoekers aan, maar er moet op het eigen terrein wel 
voldoende parkeerruimte worden gecreëerd voor de bezoekers.  

Voor de functie ‘bed & breakfast’ is binnen CROW publicatie 317 geen parkeerkencijfer 
beschikbaar. Gelet op de ligging buiten de kern Lemelerveld en aanwezigheid (toekomstige 
uitbreiding) van het voorzieningenniveau is het realistisch aan te sluiten bij hotel ‘4 sterren’ 
(weinig stedelijk / rest bebouwde kom). Uit ervaringscijfers van Goudappel Coffeng, blijkt dat 
er voor ‘bed & breakfast’ veelal 0,75 pp per kamer wordt aangehouden. Bij de aanwezigheid 
van 10 verblijfplaatsen, moeten er (minimaal) 7,5 (dus  8) parkeerplaatsen (voor de gasten) 
op eigen erf gerealiseerd worden  Daarnaast moet men, naast de benodigde 8 
parkeerplaatsen, voorzien in parkeergelegenheid voor eigen gebruik. Dit is verwerkt in het 
erfinrichtingsplan, waarin wordt voorzien in 10 parkeerplaatsen op het perceel   

3.1.9  Water 
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3.1.9.1  Watertoets 

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is 
een watertoets verplicht bij gemeentelijke bestemmingsplannen en projectbesluiten. De 
watertoets is een procesinstrument, waarbij het waterschap en de initiatiefnemer (gemeente) 
onderlinge afstemming zoeken. 

3 1 9.2  Relevant beleid 

Er zijn veel beleidstukken over water vastgesteld. Zowel de provincie, het waterschap als de 
gemeente stellen waterbeleid vast. De belangrijkste kaders zijn de Omgevingsverordening en 
–visie van de provincie Overijssel, het Waterbeheerplan 2016 – 2021 van het Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, het gemeentelijk rioleringsplan en het Waterplan van de gemeente 
Dalfsen. 

3 1 9.3  Invloed op de waterhuishouding 

Binnen het bestemmingsplan worden geen wooneenheden gerealiseerd. Toename van het 
verharde oppervlak bedraagt (niet) meer dan 1500 m2  Het plangebied bevindt zich niet 
binnen een beekdal, primair watergebied of een stedelijk watercorridor.  

Bij nieuwe bouwwerken is de minimale ontwateringsdiepte een belangrijk aandachtspunt  De 
minimale ontwateringsdiepte is de afstand tussen de gemiddelde hoogste grondwaterstand 
(GHG) en het maaiveld  Voor de aanleghoogte van gebouwen (onderkant vloer begane 
grond) wordt een aanleghoogte van de vloer geadviseerd van minimaal 80 centimeter ten 
opzichte van de GHG. Bij een afwijkende maatvoering is de kans op structurele 
grondwateroverlast groot. Bij het bouwen zonder kruipruimte kan worden volstaan met een 
geringere ontwateringsdiepte  Om wateroverlast en schade in woningen en bedrijven te 
voorkomen wordt geadviseerd om een drempelhoogte van 30 centimeter boven het straatpeil 
te hanteren  Ook voor lager, beneden het maaiveld, gelegen ruimtes (kelders, 
parkeergarages) moet aandacht worden besteed aan het voorkomen van wateroverlast. 

Binnen het plangebied ligt een beschermingszone van een hoofdwatergang of watergang van 
het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De functie van deze watergang(en) moet te allen 
tijde worden gegarandeerd  Hierbij wordt rekening gehouden met de beschermingszone van 
deze watergangen zoals in de Keur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
beschreven  Met betrekking tot deze watergangen gelden de binnen de Keur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta opgenomen gebods- en verbodsbepalingen. Voor 
werkzaamheden binnen de beschermingszone moet een Watervergunning worden 
aangevraagd bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Ten behoeve van het beheer en 
onderhoud geldt langs de watergang (vanaf de insteek) een obstakelvrije zone van 5 meter  
Door middel van een Watervergunning kan hiervan worden afgeweken. 

Voor het dempen van watergangen / sloten (ook die niet in beheer zijn bij het waterschap) 
dient altijd een Watervergunning te worden aangevraagd bij het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta   
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Hoofdstuk 4  Planbeschrijving 

4.1  Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de binnen het plangebieden voorkomende 
functies, zoals die in het voorgaande aan de orde zijn geweest, in het bestemmingsplan 
worden geregeld. Het betreft de uitgangspunten met betrekking tot de gewenste ruimtelijke 
structuur, de functionele structuur en de milieu-uitgangspunten  Tevens wordt aangegeven 
hoe het beleid en de planuitgangspunten zijn verwoord in de bestemming. 

4.2  Beschrijving gewenste situatie 

Na herziening van het bestemmingsplan is aan de Vilstersedijk 13 de bestemming ‘Wonen’ 
met de aanduiding 'bomenteelt' omgezet in ‘Wonen’ met de aanduidingen ‘bomenteelt’ en 
'specifieke vorm van recreatie  vakantie-en groepsaccommodatie'   Om de 3 safaritenten toe 
te kunnen staan is ten noorden van het woonerf op de bestemmingen ‘Wonen’ en  
‘Agrarisch’ de aanduiding ‘ specifieke vorm van recreatie  safaritenten’ toegevoegd  
Op de te legaliseren solitaire recreatiewoning aan de Vilstersedijk 13A is de aanduiding’ 
specifieke vorm van recreatie  boerderijkamers’ toegevoegd  Daarnaast wordt het 
nutsgebouw Vilstersedijk 11A bestemd als ‘Bedrijf  Nutsbedrijf’. 

Als voorwaarde voor de bestemmingswijziging moeten de initiatiefnemers binnen twee jaar na 
het onherroepelijk worden van het 5e verzamelplan de inrichting van het erf realiseren zoals 
is aangegeven in het erfinrichtingsplan van 9 januari 2019 (bijlage 1) en deze minimaal tien 
jaar in stand houden. In afwijking hiervan geldt dat het realiseren van een nieuw recreatief 
appartement moet plaatsvinden binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het 5e 
verzamelplan. 
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Hoofdstuk 5  Economische Uitvoerbaarheid 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch 
uitvoerbaar moeten zijn. De gemeente Dalfsen heeft een ontwikkelingsovereenkomst met de 
aanvrager gesloten, waarin is vastgelegd dat de kosten voor de procedure, de 
landschappelijke inpassing en eventuele kosten voor planschade volledig voor zijn rekening 
komen. 

Het is niet nodig een exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal met een 

ontwikkelingsovereenkomst is geregeld. De economische uitvoerbaarheid van deze 

ontwikkeling is hiermee voldoende gegarandeerd  

 

 

 



Bijlage 1. Erfinrichtingsplan 



 



Bijlage 2. Advies ervenconsulent 

















Bijlage 3. Quickscan Flora & Fauna 
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1 INLEIDING 

 

Econsultancy heeft van KoenAdvies opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan flora en 

fauna aan de Vilstersedijk 13 te Lemelerveld. 

 

De quickscan flora en fauna is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging en heeft als 

doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten  en diersoorten aanwezig of te verwachten 

zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatie-

ve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voor-

genomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000 gebieden, houtopstanden die middels de Wet 

natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Neder-

land. 

 

Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 

het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen  In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 

van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo

gisch onderzoek. 
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2 2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 

 

De initiatiefnemer is voornemens om extra overnachtingsmogelijkheden te realiseren. Deze uitbrei

ding zal bestaan uit het plaatsen van drie safaritenten (zie figuur 2). Daarnaast zal de oude schuur 

worden gerenoveerd tot een appartement en een sanitaire voorziening. De renovatie zal bestaan uit 

de vervanging van het huidige asbesthoudende dak alsmede verscheidende inpandige verbouwin

gen. 

 

 

  



 

Rapport 8297 001 versie D1  Pagina 5 van 19 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 

 

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 

deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 

beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 

 

Het veldbezoek is afgelegd op 29 oktober 2018. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeks

locatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 

aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  

 

Vanwege de aanwezigheid van zolders is er met behulp van onder andere een zaklantaarn gezocht 

naar de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen, overige zoogdieren en vogels.  

 

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten  en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-

zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Overijssel geraad

pleegd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF) opgevraagd. 

 

De quickscan flora en fauna is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en 

betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen 

inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meer-

dere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar   
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 

 

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 

op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 

potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-

groepen  Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 

een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  

 

 het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

 het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-

schappelijke functies; 

 het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-

volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-

rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro

tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo

gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 

voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 

waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag  

 

4.1 Zorgplicht 

 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 

op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 

overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 

beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-

den.  

 

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  

 

4.2 Soortenbescherming 

 

Bij een quickscan flora en fauna wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust  of verblijf-

plaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt 

beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt 

geacht   

 

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati

onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-

door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 

 

 soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

 soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

 andere soorten (artikel 3.10). 

 

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht   
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4 3 Gebiedenbescherming 

 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 

er een (extern) effect valt te verwachten  Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 

behorend tot het Natuurnetwerk Nederland   

 
4.3.1 Natura 2000 

 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 

en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 

fauna duurzaam beschermen  De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 

ruim 160 Natura 2000 gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 

miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-

pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 

2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit  

 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-

plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 

steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 

particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok

kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-

pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-

derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000)  

 
Het is krachtens de Wet natuurbescherming verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 

projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudings

doelstellingen voor een Natura 2000 gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van 

soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de 

soorten waarvoor dat gebied is aangewezen (artikel 2.7, lid 2).  

 

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-

te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun

ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 

afgegeven worden door de desbetreffende provincie.  

 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na

tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied. 

 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

 bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 

 gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 

 landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

 ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 

 alle Natura 2000-gebieden. 
 
Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 

zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
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genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’  Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren  

 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4 4 Houtopstanden 

 

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 

doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden  Onder houtopstanden vallen alle zelf-

standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 

rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel V) word de regels nader toegelicht.  

 

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4 1 van de Wet natuurbescher-

ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4 2 

Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 

aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 

houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 

het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan

ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 

het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 

 

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 

herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-

king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 

wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-

gronden  Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 

andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand  Tevens kan ontheffing verleend 

worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 

gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 

en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 

 

Het voorkomen van planten  en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 

van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 

om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 

dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei

dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-

men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- en ver-

blijfplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen 

plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten  In hoofd

stuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft   

 

5.1 Vogels 

 

5 1 1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 

 

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-

planting in gebruik zijn. In het agrarische buitengebied waar de onderzoekslocatie ligt gelegen kunnen 

dit buizerd, gierzwaluw, huismus, kerkuil, ooievaar en roek  

 

Buizerd 

De buizerd broedt veelal in kruinen van hoge bomen en gebruikt daarvoor grote nesten van tot wel 

een meter in doorsnede  Er zijn tijdens het veldbezoek geen grote nesten aangetroffen  Daarnaast 

gaan er door de voorgenomen ingreep geen hoge bomen verloren  Overtreding van de Wet natuur-

bescherming ten aanzien van de buizerd is uitgesloten. 

 

Gierzwaluw 

De gierzwaluw is een koloniebroeder en is in Nederland voor het maken van een nest vrijwel com

pleet afhankelijk van menselijke bebouwing  Nesten worden veelal in kleine ruimtes achter dakgoten 

en regenpijpen, onder kant- en nokpannen alsmede in gaten en kieren in muren gebouwd. Aangezien 

er geen dakpannen op de schuur liggen, er geen ruimtes achter dakgoten of regenpijpen aanwezig 

zijn en er geen gaten of kieren in de muren zijn aangetroffen, is de schuur ongeschikt als broedlocatie 

voor de gierzwaluw  Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de gierzwaluw is 

daarom uitgesloten. 

 

Huismus 

De huismus broedt in los kolonieverband, veelal in of op menselijke bebouwing  Nesten worden over 

het algemeen onder dakpannen, in gaten en kieren van (oude) gebouwen en achter dakgoten ge

maakt. Daarbij wordt vaak de ruimte onder de eerste rij dakpannen achter de dakgoot geprefereerd. 

Aangezien het dak van de te renoveren schuur uit golfplaten bestaat zonder een dakbeschot en er 

geen dakgoot aanwezig is, is het onwaarschijnlijk dat een huismus de schuur gebruikt als broedloca

tie  Overtreding van Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soort kan dan ook redelijkerwijs 

worden uitgesloten. 

 

Kerkuil 

De kerkuil leeft voornamelijk in halfopen tot open cultuurlandschappen, waar de soort broedt in oude 

bebouwing en speciale nestkasten. Incidenteel wordt een broedgeval in boomholten waargenomen. 

De te renoveren schuur zou in principe een geschikte broedlocatie voor de kerkuil vormen. De bin-

nenzijde van de schuur is echter ontoegankelijk voor een kerkuil. Er zijn tijdens het veldbezoek dan 

ook geen nesten aangetroffen  Daarom kan worden uitgesloten dat een kerkuil in de schuur broedt en 

overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soort is dan ook niet aan de orde  



 

Rapport 8297 001 versie D1  Pagina 10 van 19 

Ooievaar 

De ooievaar broedt voornamelijk op hoge plekken als telefoonpalen, schoorstenen, kerktorens, hoog

spanningsmasten, bomen of door de mens gemaakte palen met houten platform. Aangezien dergelij

ke structuren niet op de onderzoekslocatie aanwezig zijn, is het uitgesloten dat een ooievaar op de 

onderzoekslocatie broedt. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de ooievaar is 

dan ook niet aan de orde  

 

Roek 

De roek broedt in sterk kolonieverband, welke kan bestaan uit meer dan 1000 nesten. Roekenkolo-

nies bevinden zich vaak in vrijstaande, hoge groepen bomen (vaak populieren) langs snelwegen, 

treinsporen of kanalen  Dergelijke nesten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen  Bovendien 

gaan er geen hoge bomen verloren door de voorgenomen ingreep. Overtreding van de Wet natuur-

bescherming ten aanzien van de roek is dan ook niet aan de orde. 

 
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 

voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 

zwarte kraai. Volgens de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) zijn in de afgelopen 5 jaar de 

volgende zogeheten categorie 5 soorten waargenomen: blauwe reiger, bonte vliegenvanger, boom

klever, boomkruiper, gekraagde roodstaart, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte 

specht, huiszwaluw, koolmees, pimpelmees, spreeuw en zwarte roodstaart. Dit zijn echter vrij alge-

meen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende broedgelegenheid hebben. Er 

zijn derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van 

genoemde soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten heb

ben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescher-

ming te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 

 
Op basis van bovenstaande informatie wordt vervolgonderzoek ten aanzien van broedvogels met 
jaarrond beschermde nesten niet noodzakelijk geacht.  
 
5.1.2 Overige broedvogels 

 

De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals 

merel, roodborst en winterkoning. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment 

dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescher-

ming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6)  

 

5.2 Vleermuizen 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Ne

derland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: baardvleermuis, franjestaart, gewo

ne dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en watervleermuis. 

 

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De te renoveren schuur is niet geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen  Er zijn geen spouwmuren 

aanwezig die middels open stootvoegen bereikbaar zijn voor vleermuizen. De ruimte langs de dak-

randen geeft geen toegang tot ruimte onder dakpannen. Verder zijn er geen ruimtes achter betimme-

ringen waargenomen, waar vleermuizen gebruik van zouden kunnen maken  Tevens zijn er geen 

bomen met holtes, kieren en/of loshangend schors aangetroffen  Hierdoor is een verblijfplaats van 

boombewonende vleermuizen eveneens uitgesloten. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten 

aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen is daarom niet aan de orde. 
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Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot bebouwing en oude bomen in de omgeving niet aannemelijk dat 

er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die 

negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 

 

Foerageerhabitat 

De locaties waar de safaritenten zullen worden gerealiseerd kan, gelet op het aanwezige habitat, 

gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis 

en laatvlieger om te foerageren. Het plaatsen van deze tenten noch de voorgenomen renovatie van 

de schuur zal echter leiden tot een lager aanbod aan foerageermogelijkheden  Bovendien bestaat het 

gebied rondom de onderzoekslocatie grotendeels uit agrarisch gebied met hagen, houtwallen en bo

menrijen, met voldoende foerageermogelijkheden voor vleermuizen. Overtreding van de Wet natuur-

bescherming ten aanzien van foerageergebied van vleermuizen is daarom niet aan de orde. 

 

Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 

beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-

lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 

verstoord  

 

5.3 Overige zoogdieren 

 

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd  Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 

een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling  Op deze wijze is er onderscheid te maken in 

streng beschermde en minder streng beschermde soorten. 

 

5.3.1 Streng beschermde soorten 

 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en de Atlas van Nederlandse Zoogdieren (Broekhuizen 

et al. 2016) ligt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsgebied van de streng beschermde 

boommarter, das, eekhoorn en steenmarter. 

 

Boommarter 

De boommarter komt vrijwel uitsluitend voor in bosrijke gebieden waarin relatief veel oude bomen met 

holen aanwezig zijn. Omdat de onderzoekslocatie alsmede de omgeving daarvan bijna volledig uit 

agrarisch gebied bestaat, in combinatie met het feit dat er door de voorgenomen ingreep geen oude 

bomen met holen verloren gaan, is een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

de boommarter uitgesloten. 

 

Das 

De das komt met name voor in reliëfrijke gebieden waarin hoog  en laaggelegen gronden op korte 

afstand van elkaar liggen  Vaak zijn dit kleinschalige akker- en weidelandschappen met voldoende 

opgaande begroeiing in de vorm van bijvoorbeeld houtwallen, singels en heggen. Tevens moet het 

voedselaanbod groot zijn en de menselijke verstoring laag. Aangezien op de onderzoekslocatie dit 

reliëf ontbreekt, het gebied in de zomer veel wordt gebruikt door recreanten, en er relatief weinig op

gaande begroeiing in de buurt van de te plaatsen tenten alsmede de te renoveren schuur aanwezig is 

(op de druivenstokken na), kan redelijkerwijs worden uitgesloten dat een das de onderzoekslocatie 

als vaste rust- en/of verblijfplaats gebruikt. Er zijn in de afgelopen 10 jaar dan ook geen waarnemin-

gen bekend van een das op of in de omgeving van de onderzoekslocatie. Overtreding van de Wet 

natuurbescherming ten aanzien van deze soort is niet aan de orde  
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Eekhoorn 

De eekhoorn leeft voornamelijk in naaldbossen of gemengde bossen met relatief veel naaldbomen  

Daarbij prefereert de eekhoorn oudere bossen (naaldbomen ouder dan 20 jaar en loofbomen ouder 

dan 40-80 jaar), omdat daar het voedselaanbod alsmede het aantal schuilgelegenheden hoger ligt. 

De soort wordt bij voldoende voedsel echter ook binnen de bebouwde kom in boomrijke gebieden 

regelmatig waargenomen  Aangezien het onderzoeksgebied alsmede de omgeving daarvan relatief 

arm is aan oude en hoge bomen alsmede het feit dat er door de voorgenomen ingreep geen dergelij

ke bomen verloren gaan, is een overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de eek-

hoorn uitgesloten. 

 

Steenmarter 

De te slopen schuur vormt geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken namelijk 

schuren, hooizolders, loze ruimtes onder het dak en dergelijke als verblijfplaats. Tijdens het veldbe-

zoek zijn echter geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aangetroffen die duiden op het ge

bruik van de onderzoekslocatie als vaste rust  en/of verblijfplaats door deze soort  Bij intensief gebruik 

van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te treffen. Gelet op het ont

breken ervan, kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is door de steenmarter. 

Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van deze soort is dan ook niet aan de orde. 

  

5 3 2 Licht beschermde soorten 

 

De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 

gaat daarbij om algemene soorten als haas, konijn, egel en diverse muizensoorten  Door de voorge

nomen werkzaamheden bestaat de kans vaste rust- en/of verblijfplaatsen van bovengenoemde soor-

ten verloren gaan (zie hoofdstuk 6). 

 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 

 

Reptielen 

Volgens gegevens van de NDFF zijn er in de afgelopen 10 jaar op of in de directe omgeving van de 

onderzoekslocatie geen beschermde reptielen waargenomen. Reptielen stellen specifieke eisen aan 

het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren  Op de onderzoekslocatie is geen ge

schikt habitat voor reptielen aanwezig  Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van 

reptielen is dan ook niet aan de orde. 

 

Amfibieën 

Volgens gegevens van de NDFF is in de afgelopen 10 jaar alleen de bastaardkikker in de directe om

geving van de onderzoekslocatie waargenomen. De omgeving van de te realiseren tenten en de te 

renoveren schuur biedt ook matig geschikt landhabitat voor andere algemeen voorkomende soorten 

als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten 

soorten geldt een algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6)  

 

Doordat wateroppervlakten als beken, sloten en plassen in de omgeving van de te realiseren tenten 

en de te renoveren schuur ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën uitgesloten. 

 

Vissen 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 

beschouwing worden gelaten. 

 

  



 

Rapport 8297 001 versie D1  Pagina 13 van 19 

5 5 Ongewervelden 

 

Dagvlinders en libellen 

Er zijn slechts enkele dagvlinder- en libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een stren-

ge bescherming genieten. Deze zijn voor wat betreft hun voortbestaan gebonden aan specifieke habi-

tateisen, die veelal alleen in natuurgebied zijn te vinden  Beschermde soorten zijn op de onderzoeks

locatie, dat in een agrarisch gebied is gelegen, niet te verwachten.  

 

Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 

de onderzoekslocatie redelijkerwijs uit te sluiten  Er is geen geschikt habitat voor dergelijke be

schermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie. 

 

5 6 Vaatplanten 

 

Aangezien de locatie waar de voorgenomen ingreep zal plaatsvinden geheel bestaat uit bebouwing 

en kort gras, is het niet te verwachten dat hier beschermde plantensoorten aanwezig zijn. Tijdens het 

veldbezoek zijn dan ook geen beschermde planten waargenomen  Hierbij is tevens gelet op de aan

wezigheid van beschermde muurvegetatie   
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 

 

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-

bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 

hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 

natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen  Verder wordt 

beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 

ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 

is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  

 

6 1 Algemene broedvogels 

 

Indien er ten behoeve van de realisatie van de safaritenten en/of de renovatie van de schuur bomen 

worden gekapt of ander groen wordt verwijderd, kan een overtreding van artikel 3 1 van de Wet na

tuurbescherming (het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) worden 

voorkomen door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. De nesten zijn namelijk 

alleen beschermd als ze als zodanig in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste 

periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart t/m 

augustus worden aangehouden  Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het mo-

ment van ingrijpen  Wanneer er toch wordt gekapt of ander groen wordt verwijderd binnen het broed

seizoen, dient er voorafgaand aan deze werkzaamheden een broedvogelinspectie uitgevoerd te wor-

den. 

 

Het plaatsen van de safaritenten alsmede de renovatie van de oude schuur zelf kunnen zonder ver-

dere maatregelen of kans op overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van algemene 

broedvogels gedurende het hele jaar worden uitgevoerd.  

 

6 2 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 

 

Voor de op de onderzoekslocatie incidenteel te verwachten algemene zoogdieren en amfibieën geldt 

dat de werkzaamheden verstorend kunnen werken. Als gevolg van graaf- en renovatiewerkzaamhe-

den kunnen dieren verwond of gedood worden en verblijfplaatsen kunnen worden vernietigd  Dit 

houdt normaliter een overtreding van artikel 3 10 van de Wet natuurbescherming in  Voor de te ver-

wachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen ech

ter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is in het kader van de 

zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het re-

delijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen   

 

6.3 Overige soort(groep)en 

 

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 

overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat en verblijfsmogelijkheden, op 

basis van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard 

van de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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8 HOUTOPSTANDEN 

 

In algemene zin is het mogelijk dat bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van het verloren gaan 

van houtopstanden die beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. In een der-

gelijk geval kan er sprake zijn van een meldingsplicht en herplantplicht. In dit hoofdstuk wordt be-

schreven of bij de voorgenomen ontwikkeling mogelijk sprake is van een meldingsplicht en herplant-

plicht conform artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of vervolgstappen 

nodig zijn in kader van beschermde houtopstanden en of een ontheffingsaanvraag in het kader van 

de herplantplicht noodzakelijk is. 

 

De oppervlakte van de bomen op de plek waar de 3
e
 safaritent zal worden gerealiseerd is minder dan 

10 are (1.000 m
2
), wat betekent dat deze bomen niet onder de definitie houtopstand vallen en daar-

door niet beschermd zijn conform artikel 4 van de Wet natuurbescherming. Bij eventuele kap is er dan 

ook geen sprake van een meldingsplicht en herplantverplichting in het kader van artikel 4 2 en 4 3 

van de Wet natuurbescherming  Bij eventuele kap wordt door Econsultancy wel geadviseerd om bij 

de gemeente Dalfsen te informeren of een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) beno

digd is. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 

Externe werking 

 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden  Dit wordt "externe werking" ge-

noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-

lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 

Expert Judgement 

  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring  

 

Foerageerhabitat 

  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt   

 

Foerageren 

  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  

 

Functioneel leefgebied 

  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

verblijfplaats te behouden  Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wan-

neer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eie-

ren te leggen en jongen groot te brengen.  

 

Gunstige staat van instandhouding 

  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 

 

Habitat 

  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 

groeien en zich voortplanten.  

 

Kraamverblijfplaats 

  Voortplantingsplaats van vleermuizen  Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kun op-

lopen tot meerdere honderden exemplaren  

 

Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-

doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 

past in het landschap.  

 

Landhabitat 

  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-

gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras   

 

Mitigerende maatregelen 

 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 

 

Omgevingscheck 

  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat  De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 

op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 

Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 

kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen  Onder bepaalde 

voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-

sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt  
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Paarverblijfplaats 

  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren  Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen  In de omgeving van de paarverblijf-

plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Projectplan 

Een projectplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het projectplan zijn maatregelen ver-

woord waarmee de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan 

individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 

  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen  

 

Rode Lijst 

  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 

voor allerlei andere soortgroepen  Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status  Plaatsing op de lijst maakt een 

dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 

wel een belangrijke signaleringfunctie  Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 

te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 

Significant negatief effect 

  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast  

 

  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 

passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 

leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-

doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 

het gebied moet geschikt zijn voor de soorten  

 

Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-

scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of verblijfplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 

Vliegroute 

  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden   

 

Winterverblijfplaats 

  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 

enkele individuen.  

 

Zomerverblijfplaats 

 Is een vleermuisverblijfplaats anders dan een kraamverblijf. Buiten de kraamperiode worden deze door vrouwtjes ge-

bruikt, binnen de kraamperiode door individuele mannetjes. 



 

 

 



Bijlage 4. Notitie Externe Veiligheid 
















