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INLEIDING

In opdracht van Holding Bergsche Heide B.V. zijn door AGEL adviseurs een tweetal quickscan Flora- en
faunawet opgesteld in verband met de herziening van het bestemmingsplan van deelgebied
‘Poortgebied Bergsche Heide’ en de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg. Alle deelgebieden maken
onderdeel uit van het te ontwikkelen Landschapspark Bergsche Heide.
Het betreffend onderzoek is uitgevoerd op 22 april 2015. Vervolgens is d.d. 1 juli 2015 een tweede
quickscan uitgevoerd in verband met de vergroting van het plangebied en toevoeging van een nieuwe
ontsluitingsweg.
De houdbaarheid van een quickscan betreft drie tot vijf jaar afhankelijk van plaatselijke factoren. Echter
in verband met gewijzigde wetgeving per 1 januari 2017, van Flora- en faunawet naar Wet
natuurbescherming (Wnb), is toetsing van de onderzoeksresultaten aan de nieuwe wetgeving
noodzakelijk. Bij de toetsing is met name de soortenbescherming van belang, gezien de wijzingen in de
lijst van soorten welke zijn beschermd. De wetgeving met betrekking tot de gebiedsbescherming heeft
geen gevolgen op de resultaten van de uitgevoerde quickscans uit 2015.
2

GEWIJZIGDE WETGEVING

De Wet natuurbescherming (Wnb, per 1 januari 2017) regelt de bescherming van natuurgebieden die
uniek zijn voor Nederland en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere
houtopstanden. Voor de Wet natuurbescherming heeft de Europese regelgeving als uitgangspunt
gediend. De Wet natuurbescherming is een samenvoeging van de drie oude wetten Flora- en faunawet,
de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Deze nieuwe wet bestaat uit minder regels en is
overzichtelijker dan de drie oude wetten. De uitvoering van de Wet natuurbescherming komt
grotendeels in handen van de provincies.
Soortenbescherming
Het doel van de Wet natuurbescherming is het in stand houden en beschermen van in het wild
voorkomende planten- en dierensoorten. De algemene zorgplicht die geldt, is dat men bij
werkzaamheden met mogelijk negatief effect op planten en dieren, maatregelen dient te nemen (binnen
wat redelijkerwijs van men verwacht kan worden) om onnodige schade aan planten of dieren te
voorkomen. De Wet natuurbescherming onderscheidt drie verschillende beschermingsregimes, met elk
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hun eigen verbodsbepalingen. De eerste twee categorieën zijn gebaseerd op de door de Europese Unie
opgestelde Vogelrichtlijn (uit 1979) en Habitatrichtlijn (uit 1992). Het derde beschermingsregime betreft
soorten die niet op Europees niveau beschermd zijn, maar wel op nationaal niveau (aangeduid als
“andere soorten”). In tabel 2 is aangegeven hoe de verbodsbepalingen per beschermingsregime luiden.
1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (Wnb-vrl, artikel 3.1)

Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels. Van alle inheemse vogelsoorten zijn de
nesten gedurende het broeden beschermd.
2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (Wnb-hrl, artikel 3.5)

Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, bijlage I en II van het Verdrag
van Bern en bijlage I van het Verdrag van Bonn.
3. Beschermingsregime andere soorten (Wnb-andere soorten, artikel 3.10)

Dit zijn soorten die genoemd zijn in bijlage A en B van de Wnb. Het gaat hier om de bescherming van
zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in
Nederland. De beschermde status van soorten in dit beschermingsregime kan echter per provincie
verschillen. Provincies hebben de bevoegdheid om bij de provinciale verordening vrijstelling te verlenen
voor nationaal beschermde soorten.
Tabel 2: Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming.

Zoals in de inleiding toegelicht heeft de gewijzigde wetgeving geen directe gevolgen op de
gebiedsbescherming.
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GEVOLGEN GEWIJZIGDE WETGEVING PER RESULTAAT SOORTGROEP

De Wnb kent een apart beschermingsregime voor soorten die vanuit nationaal oogpunt beschermd
dienen te worden. Het betreft hier:

soorten van de Vogelrichtlijn (Wnb-vrl);

soorten van de Habitatrichtlijn (Wnb-hrl);

andere soorten (Wnb-andere soorten).
Daarnaast maken het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn onderdeel uit van de Wnb.
Of dier- en plantensoorten wettelijk beschermd zijn of niet, te allen tijde geldt de zorgplicht. De
zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
3.1

Flora

Gezien het huidige gebruik en de staat van het plangebied, met uitzondering van de bosgebieden,
kunnen zeldzame plantensoorten zich nog niet handhaven en zijn beschermde (vaat)planten ten tijden
van het uitvoeren van de quickscan niet waargenomen dan wel te verwachten.
De gedeeltes bos bieden een stabiel ecosysteem. In de quicscan is geconcludeerd dat de gedeeltes bos
en dan in het bijzonder de bosranden en open gedeeltes nader onderzocht dienen te worden op de
aanwezigheid van beschermde plantensoorten. Middels een eenmalig veldbezoek was namelijk niet te
achterhalen of de te verwachte soorten conform Quickscanhulp voorkomen. Het nader onderzoek naar
beschermde (vaat)planten dient nog te worden uitgevoerd en zal dan ook gericht zijn op de soorten die
beschermd zijn onder de Wnb.
3.2

Zoogdieren (inclusief vleermuizen)

In beide quickscan is geconcludeerd dat de voorgenomen ingreep geen gevolgen heeft op het leefgebied
van beschermde zoogdieren, gezien het grootte aanbod in de directe nabijheid en verdere omgeving.
Dit zal als gevolg van de invoering van de Wnb niet wijzigen. De waargenomen algemene soorten zijn
onder de nieuwe wetgeving door de provincie Noord-Brabant aangeduid als vrijgestelde soort bij
ruimtelijke ingrepen.
Er zijn als gevolg van de invoering van de Wet natuurbescherming geen wijzigingen doorgevoerd met
betrekking tot het beschermregime op vleermuizen. Alle in Europa voorkomende vleermuizen en hun
leefomgeving zijn ten alle tijden beschermd. De invoering van de Wnb heeft geen gevolgen voor de
inhoud van de het uitgevoerde nader vleermuizenonderzoek.
3.3 (Broed)vogels
Er zijn als gevolg van de invoering van de Wet natuurbescherming geen wijzigingen doorgevoerd met
betrekking tot het beschermregime op vogels. Alle in Europa voorkomende vogelsoorten zijn bij concrete
broedgevallen beschermd. Dit geld eveneens voor de nesten van jaarrond beschermde (roof)vogels.
3.4 Reptielen
Er zijn ten tijde van het uitvoeren van de quikcscan geen reptielen aangetroffen in het plangebied.
Gezien de terreingesteldheid van het plangebied, het gebruik en de directe omgeving is niet te
verwachten dat het plangebied een cruciale rol vervult voor reptielen. De zandvlakte van de Bergsche
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Heide ten oosten van het plangebied is zeer geschikt voor reptielen. Deze conclusie blijft ongeacht de
invoering van de nieuwe wetgeving van toepassing. Het plangebied is nadien niet gewijzigd, de reptielen
welke zijn beschermd onder de Wnb zullen eveneens geen gebruik maken van het plangebied.
3.5 Amfibieën
In het plangebied is geen geschikt voortplantingsbiotoop aanwezig. De watergangen in het plangebied
zijn droogvallend. De waargenomen algemene soorten zijn onder de nieuwe wetgeving door de
provincie Noord-Brabant aangeduid als vrijgestelde soort bij ruimtelijke ingrepen.
3.6 Vissen
In het plangebied liggen droogvallende watergangen en één vijver met ‘dood’ water. Aangezien er geen
geschikt oppervlaktewater binnen het plangebied voorkomt is het aantasten van beschermde vissoorten
niet aan de orde.
3.7 Insecten (ongewervelde)
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde ongewervelde waargenomen. Wel is de algemene
soort klein koolwitje waargenomen. Deze soort is onder de Wnb niet beschermd. De habitateisen van
beschermde soorten binnen deze groep zijn vaak zeer locatiespecifiek en gebonden aan zeer
bijzondere biotopen. De beplanting binnen het plangebied vormt geen bijzonder biotoop. Hierdoor is
het niet aannemelijk dat er in het plangebied beschermde ongewervelde voorkomen.
4

CONCLUSIE

Er zijn als gevolg van de invoering van de Wnb geen wijzigingen in de conclusies van de uitgevoerde
quickscans. De in de quickscan, d.d. 1 juli 2015, geconcludeerde nader onderzoeken inzake vleermuizen
(verblijfplaatsen en vliegroutes), beschermde vaatplanten en jaarrond beschermde (roof)vogels blijven
ongeacht de gewijzigde wetgeving van toepassing.
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