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1 INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding en doel onderzoek  
 
 
De gemeente Middelburg wil in de nieuwbouwwijk Mortiere braakliggende percelen 
ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. Voor de betreffende percelen zijn in het verleden 
natuurtoetsen uitgevoerd. Gezien de verstreken tijd (langer dan 3 jaar RBOI 2008 en 
adviesbureau Wieland 2013)) na het opstellen van de natuurtoetsen is besloten een check te 
doen of er conflicten te verwachten zijn met de huidige natuurwetgeving (Flora- en 
Faunawet). Met betrekking tot gebiedsbescherming zijn er geen wijzigingen. Hier is geen 
check naar verricht.  
De Flora- en faunawet beschermt aangewezen dier- en plantensoorten in hun natuurlijke 
leefgebied. Door handelingen in of in de nabijheid van het plangebied kunnen schadelijke 
gevolgen voor natuurwaarden optreden. Hierdoor kunnen er verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet worden overtreden. De Minister van Economische Zaken kan ontheffing 
verlenen van de verbodsbepalingen indien aan bepaalde ontheffingscriteria wordt voldaan.  
 
Samenvattend betekent dit dat inzicht moet worden verkregen in: 
- de aanwezigheid van beschermde dier- en plantensoorten of leefgebieden van 

beschermde diersoorten en in de effecten van de ingrepen op deze soorten; 
 
 
Voorliggende rapportage bevat de beoordeling van de gevolgen van de ontwikkeling op de 
beschermde natuurwaarden. 
 
 

1.2 Beoordelingskader 
Voor een beoordeling van de mogelijke effecten van de voorgenomen ontwikkelingen op de 
beschermde natuurwaarden in het plangebied en op effecten die instandhoudings-
doelstellingen voor aangewezen natuurgebieden nadelig kunnen beïnvloeden is de 
aanwezigheid van in het kader van de Flora- en Faunawet beschermde dier- en 
plantensoorten (soortenbescherming) van belang. 
 
 
Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet bestaat sinds 1 april 2002. Deze vervangt de Vogelwet, de Jachtwet, 
de Wet bedreigde uitheemse diersoorten en het onderdeel soortbescherming uit de 
Natuurbeschermingswet.  
 
De Flora- en Faunawet geeft niet aan welke concrete activiteiten wel en niet zijn toegestaan 
Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde 
dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij” – principe). Dit 
betekent in de praktijk dat het gaat om het effect van de activiteiten op beschermde soorten. 
Als de werkzaamheden zo uitgevoerd kunnen worden dat er geen schade toegebracht wordt 
aan beschermde dier- en plantensoorten dan hoeft er vooraf niets geregeld te worden. Soms 
is het echter onvermijdelijk dat schade wordt gedaan aan beschermde dieren en planten. In 
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die situaties is het nodig om vooraf te bekijken of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een 
ontheffing moet worden aangevraagd (zie bijlage 2). 
 
Om te bepalen of een ontheffing noodzakelijk is, is gebruik gemaakt van het schematisch 
stappenplan in bijlage 1. Als eerste is beoordeeld of op de voorgenomen activiteit de Flora- 
en Faunawet van toepassing is. Daarna is bepaald of de werkzaamheden vallen onder 
activiteiten waarvoor een vrijstelling geldt en als laatste is gekeken welke beschermde 
soorten er in het plangebied leven en welke gevolgen de voorgenomen werkzaamheden 
hebben op de aanwezige soorten. Voor het verlenen van de ontheffing is van belang dat bij 
soorten die bescherming genieten in het kader van de Flora- en faunawet onderscheid wordt 
gemaakt in drie categorieën Algemene soorten (tabel 1); Overige beschermde soorten (tabel 
2) en streng beschermde soorten (tabel 3).  
 
Indien  er beschermde soorten aanwezig zijn in het plangebied, en er niet gehandeld wordt 
volgens een goedgekeurde gedragscode moet een ontheffing aangevraagd worden. Werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode is alleen mogelijk indien er soorten uit tabel 1 en 2 
aanwezig zijn. Voor alle soorten geldt de zorgplicht. 
 
Vrijwel alle in het wild voorkomende vogelsoorten genieten een extra beschermde status. 
Werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels gedood, verontrust, of waardoor hun 
nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen worden verstoord, zijn verboden.  
 
De Flora- en faunawet is bedoeld om soorten te beschermen, niet individuele planten of 
dieren. Alle soorten hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de 
biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle dieren van onvervangbare waarde zijn en dat 
mensen daar niet onzorgvuldig mee mogen omspringen. Vanuit deze gedachte is de 
zorgplicht in artikel 2 van de wet opgenomen. De zorgplicht houdt in dat iedereen “voldoende 
zorg” in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten (en dus niet 
alleen de beschermde) en hun leefomgeving.  
 
Er is niet altijd een ontheffing nodig voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare 
ruimte. Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen geldt een 
vrijstellingsregeling. Kort gezegd komt de regeling hierop neer: 
Als de werkzaamheden vallen onder reguliere beheerswerkzaamheden of ruimtelijke 
ontwikkeling, geldt in veel gevallen een vrijstelling. Er zijn twee soorten vrijstellingen: 

 Een algemene vrijstelling (voor algemene soorten); 

 Een vrijstelling op voorwaarde dat men handelt conform een goedgekeurde 
gedragscode (voor tabel 2 soorten). 

Bij de vrijstellingsprocedure zijn twee criteria belangrijk: de zeldzaamheid van de 
aangetroffen soort en de omvang en aard van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort 
en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling. Als de werkzaamheden niet vallen 
onder reguliere werkzaamheden of ruimtelijke ontwikkeling en er is een reële kans van 
schade aan beschermde soorten dieren of planten, dan moet vooraf een ontheffing 
aangevraagd worden. 

1.3 Verantwoording 
Deze beoordeling beschrijft de gevolgen van het beoogde voornemen op te beschermen 
soorten door de Flora- en Faunawet en de gebiedsbescherming door 
Natuurbeschermingswet. De aanwezigheid van soorten is bepaald aan de hand van een 
uitgebreid natuuronderzoek dat met name gericht was op vleermuizen. Verder zijn 
verspreidingsatlassen geraadpleegd.  

De beoordeling richt zich zowel op beschermde gebieden als op de te beschermen soorten.  
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Met betrekking tot de te beschermen planten- en diersoorten, zie bijlage 2, wordt 
onderscheid gemaakt in de Algemene soorten (tabel 1); Overige soorten (tabel 2) en Streng 
beschermde soorten (tabel 3). Indien het reëel is te verwachten dat in het plangebied extra te 
beschermen soorten voorkomen die mogelijk hinder ondervinden van het voornemen, dan 
dient een op deze soort(en) gericht veldonderzoek te worden uitgevoerd om de 
aanwezigheid of afwezigheid van deze soorten aan te tonen.  

Vogels vormen hierop een uitzondering: bij aanwezigheid van vogelsoorten mogen geen 
(verstorende) werkzaamheden worden gestart ten tijde van het broedseizoen (richtlijn 
broedseizoen 15 maart tot en met 15 juli). Indien echter sprake is van mogelijke 
aanwezigheid van vogelsoorten die extra bescherming genieten dient een gericht 
veldonderzoek te worden uitgevoerd. 

 
Afbakening plangebied 
De plangebieden zijn weergegeven in figuur 1. Het plangebied is het gebied waar de 
werkzaamheden zullen plaatsvinden (zwart aangegeven). Het studiegebied is wat ruimer 
genomen (blauw) omdat sommige soorten een groter leefgebied hebben.  
 
Figuur 1. Plangebied (rood) en studiegebied (blauw). De linker rode cirkel is de locatie voor 
geplande nieuwbouw, de rechter rode cirkel is de af te breken school. 
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1.4 Opzet beoordeling 
De opzet van deze beoordeling is als volgt. In hoofdstuk 2 is een korte beschrijving gegeven 
van het studiegebied,  het plangebied en de voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 3 geeft een 
beschrijving van de te verwachten en de aangetroffen natuurwaarden in het gebied. Deze 
gegevens zijn vervolgens geïnterpreteerd en beoordeeld in relatie tot de voorgenomen 
activiteit. 
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2 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE EN 
VOORGENOMEN ACTIVITEITEN 
 
In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige situatie. Het 
studiegebied waar deze quickscan op van toepassing is, is weergegeven in figuur 1.  

Het gebied is gelegen in de woonwijk Mortiere aan de buitenzijde van Middelburg. Het betreft 
een woonwijk in ontwikkeling. Een deel van de percelen ligt tijdelijk braak. Deze percelen 
bestaan uit kruidige vegetatie. In de directe omgeving liggen waterpartijen. 

 

De geplande activiteiten houden in:  

 Bouwrijp maken van het terrein 

 Nieuwbouw  
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Foto 1. Plangebied 6B. 

 

Foto 2. Plangebied 9B. 
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Foto 3. Plangebied 9A 

 

   

 Foto 4. Plangebied 5B 
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3 Soortenbescherming 
 

Hieronder worden soorten vernoemd die in het studiegebied voorkomen. Vervolgens wordt 

uitgewerkt of deze soorten ook in het plangebied voorkomen en of er eventueel nadelige 

effecten zijn. 

3.1 Zoogdieren 

 
 
Tabel 1:Huisspitsmuis, Bosmuis, Vos, Konijn, Haas, Wezel, Hermelijn, Bunzing, 
Bosspitsmuis, Veldmuis, Rosse woelmuis en Egel.  
 
Tabel 3: Gewone dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis, 
Watervleermuis en Laatvlieger   
  

Voorkomen / functie van het plangebied: 
Bron: Bekker 2009, Zoogdieren in Zeeland en archief Wieland 

Tabel 1: Soorten uit tabel 1 komen sporadisch voor in het plangebied.  

Tabel 3: Vleermuizen komen voor in het studiegebied en in het plangebied. Het plangebied 
heeft geringe waarde voor vleermuizen. Er zijn geen dagverblijven, vliegroutes of 
waardevolle jachtgebieden aanwezig. 

Uit te voeren maatregelen:  

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten): 
Bij niet zorgvuldig handelen kunnen dieren gedood worden. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Werkzaamheden hebben geen effect op de gunstige staat van instandhouding indien 
zorgvuldig wordt gehandeld.  

Mitigerende maatregelen / Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot 
een minimum te beperken: 
Het terrein wordt gemaaid in een voor zoogdieren relatief gunstige periode (september-
maart). Er wordt gemaaid met een schijvenmaaier, maaibalk of maaikorf. Er wordt gemaaid 
van de binnenzijde van het perceel naar de buitenzijde van het perceel. Zo hebben 
aanwezige zoogdieren de mogelijkheid om uit de vegetatie te vluchten. Het maaisel wordt 
afgevoerd. 

Conclusie: Geen negatieve effecten indien er mitigerende maatregelen uitgevoerd worden. 
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3.2 Vogels 

 

3.2.1 Broedvogels  

De volgende broedvogels zijn in het studiegebied vastgesteld: Houtduif, Merel, Zanglijster, 
Tjiftjaf, Koolmees, Zwarte kraai, Ekster, Ransuil Winterkoning, Heggenmus, Kauw, 
Spreeuw, Ringmus, Huismus, Gierzwaluw, Groenling, Kneu, Putter, Zwarte roodstaart, 
Fazant, Patrijs, Rietgors, Wilde eend, Kleine karekiet, Scholekster, Kievit, Graspieper, 
Blauwborst, Waterhoen, Meerkoet, Kuifeend, Torenvalk. 
 
 
Vet gedrukt zijn soorten waarvan het nest jaarrond beschermd is.  
 
 

Voorkomen / functie van het plangebied: 
 
In het studiegebied en plangebied komen broedvogels voor. Er komen ook soorten voor 
waarvan het leefgebied of nest jaarrond beschermd is. Sommige broeden buiten het 
plangebied, maar foerageren hier wel.  

Uit te voeren maatregelen: 

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Geen schadelijke handelingen te verwachten indien  gestart wordt met de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen. De richtlijn van het broedseizoen is 15 maart – 15 juli.  

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Is niet in geding, indien gewerkt wordt buiten het broedseizoen. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Het terrein wordt bouwrijp gemaakt buiten het broedseizoen. 

Conclusie: 

Geen nadelige gevolgen voor broedvogels indien gestart wordt met het werk buiten het 

broedseizoen.  

 
 
 
 
 

3.2.2 Watervogels 

Watervogels die in het studiegebied voorkomen zijn: 
Blauwe reiger, Wilde eend, Kuifeend, Bergeend, Waterhoen, Meerkoet, Oeverloper, Witgat, 
Scholekster, Kievit. 
 
In het plangebied komen geen watervogels voor, direct naast het plangebied wel.  
 
Trekvogels en watervogels 

Voorkomen / functie van het plangebied: 
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat e.a., Deltavogelatlas, atlas van vogelconcentraties en 
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vliegbewegingen in het Deltagebied, digitale versie 13-01-2016; SOVON Vogelonderzoek 
Nederland & Ganzenwerkgroep Zeeland.2014;  
In het studiegebied komen watervogels voor. 

Uit te voeren maatregelen: 

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet te verwachten. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Is niet in het geding. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 
Geen nadelig effect te verwachten. 

 

 

3.3 Reptielen en Amfibieën 
Amfibieën die kunnen voorkomen zijn 
 

tabel 1: Bruine kikker, Groene kikker, Kleine watersalamander  en Gewone pad  
tabel 3: Rugstreeppad 
 
 
Voorkomen en functie van het plangebied: 
Bron: archief Wieland, website www.ravon.nl  
De genoemde soorten uit tabel 1  komen voor in het studiegebied. De Rugstreeppad komt 
voor in lage aantallen in het studiegebied. Het plangebied heeft beperkte waarden. Er zijn 
geen voortplantingswateren of overwinterlocaties aanwezig. 

Uit te voeren maatregelen:  

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding.  

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: Niet van toepassing. 

Conclusie: 
Er zijn geen negatieve effecten te verwachten. 

  
 

 

3.4 Vissen 

 

Aal, karper, Tiendoornige stekelbaars, Driedoornige stekelbaars,  
Voorkomen: 
 (Website Ravon versie 13 jan 2014). 
(Nie, Hendrik W. de, Atlas van de Nederlandse zoetwatervissen, Doetinchem, febr. 
1996).Waterschap Schelde Stromen, archief Wieland.  

http://www.ravon.nl/
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Uit te voeren maatregelen: 

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing, er worden geen waterlopen gedempt. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 
Geen negatieve effecten te verwachten. 

 

 
 
 

3.5 Ongewervelden  
Geen beschermde soorten aanwezig in het plangebied. 
 

Voorkomen: Vlinder- en Libellenwerkgroep 2003; Geene et. al. 2007;  Wagenaar 2007.  
In het plangebied komen geen dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en overige 
ongewervelde voor die beschermd worden door de Flora- en Faunawet.  

Uit te voeren maatregelen: 

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet van toepassing. 

Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 

 
Geen negatieve effecten te verwachten. 

 

3.6 Vaatplanten 
In het studiegebied komen Brede wespenorchis, Grote kaardebol voor. 
Tabel 1: Brede wespenorchis, Grote kaardebol. 
 

In het plangebied komen geen beschermde soorten voor.  

Voorkomen: 
Genoemde soorten komen voor in het  studiegebied, niet in het plangebied.  

Uit te voeren maatregelen 

Bouwrijp maken van het terrein, realiseren nieuwbouw. 

Schadelijke handelingen (doden, vernielen, verstoren, etc van beschermde soorten):  
Niet van toepassing. 

Gunstige staat van instandhouding / effect op populatieniveau (lokaal): 
Niet in het geding. 
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Worden er maatregelen uitgevoerd om eventuele schade tot een minimum te 
beperken: 
Niet van toepassing. 

Conclusie: 

 
Geen schadelijke handelingen te verwachten. 
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4 Conclusies en aanbevelingen mbt de uitvoering 
Voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden dient rekening gehouden te 
worden met beschermde natuurwaarden in het kader van de Flora- en Faunawet.  
 
  
Broedvogels: 
In het plangebied komen broedvogels voor. Het plangebied wordt voor aanvang van het 
broedseizoen gemaaid. De start van de werkzaamheden (bouwrijp maken van het terrein) is 
voor het broedseizoen. Indien daarna continu gewerkt wordt zullen broedvogels zich niet 
vestigen. Indien er in een deel van het broedseizoen niet gewerkt word en daarna de 
werkzaamheden opgestart worden in het seizoen dan dient eerst een controle plaats te 
vinden op aanwezigheid van broedvogels door een deskundige. 
 
Zoogdieren: diverse vleermuissoorten (tabel 3 Flora en Faunawet) komen voor in het 
studiegebied en plangebied. Deze ondervingen geen nadelig effect van de voorgenomen 
werkzaamheden. Grondgebonden zoogdieren komen voor in het plangebied. Hiervoor geldt 
de zorgplicht. Vooraf dient het terrein gemaaid te worden vanaf de binnenzijde naar de 
buitenzijde zodat dieren uit het terrein gedreven worden. Maaien dient te gebeuren met een 
maaibalk, schijvenmaaier of messenbalk in de periode september - maart. Het maaisel dient 
afgevoerd te worden.  
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Bijlage 1 
 

Informatie Flora- en faunawet 
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