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1.Inleiding  
  

Ria Joosten Catering en Evenementen exploiteert aan de Doorbrand 2 te Neer een Catering bedrijf 
daarnaast maken de volgende onderdelen uit van het bedrijf. 

 
 Proeflokaal Limburg (voorheen Culinair Educatiecentrum Limburg) de etalage van streekproducten, 

maar ook voor vergaderingen, congressen, feesten en partijen.  

 Een luxe verblijfsaccommodatie’ de Braampeel’  waar 42 personen kunnen overnachten. De 
verblijfsaccommodatie is geschikt voor mensen met een zorgbehoefte . 

 Een startpunt voor fietsers en wandelaars, met de mogelijkheid om fietsen  en tandems te huren. 

 Op de locatie is een Toeristisch informatie punt waar toeristen alle informatie kunnen vinden over  
evenementen, fiets- en wandelroutes.  

 Een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

 Een kinderboerderij. 
 

De locatie is gelegen in een open gebied waar enkele agrarische bedrijven en andere bebouwing is 
gelegen.  
Het bedrijf is omgeven door agrarische productiegronden.  

  
Het bedrijf heeft 150 medewerkers, waar 3 medewerkers met een Wajong uitkering werkzaam zijn. 
In 2004 is er een wijziging in het bestemmingsplan doorgevoerd met een artikel 19 procedure. 
Het bedrijf was en is een voorbeeld voor plattelandsvernieuwing en als een nieuwe economische drager 
bij hergebruik Agrarische bebouwing.  
Ria Joosten, de gebruiker, is onlangs de “Meest markante horeca ondernemer van Nederland” geworden, 
voor haar innovatief, vernieuwend en goed personeelsbeleid. Ook is ze bekroond in 2014 als 
“Zakenvrouw van het jaar Nederland”. 

  
 

2.0     Aanleiding wijzigen bestemmingsplan    
 
                

2.1.      Doel  bestemming. 
Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied,  en de toekomstige bedrijfsontwikkelingsplannen heeft 
aanleiding gegeven tot het aanpassen van het huidige bestemmingsplan aan de huidige  en de 
bedrijfsontwikkeling  voor de komende 10 jaar. ( zie bijlage  bedrijfsontwikkelingsplan.) 
 
De volgende onderdelen zijn hiervan belang.  

 
 
2.1.1    Horeca  
 
Een toekomstige uitbreiding van een horeca pand, een volwaardig horeca bedrijf. 
Horeca met respect voor omgeving en het buitengebied. 
Categorie  1 en 2  met als aanvulling uit Categorie 3  Partycentrum ten behoeve van besloten feesten en 

partijen, afscheidsdiensten, recepties en huwelijksvoltrekkingen. Uitgesloten zijn café, discotheek.  
 
Dit is van belang omdat: 
  1.  Een volwaardige aanvulling te hebben, in combinatie met het verblijf.  
  2.  Om in deze crisistijd ook in de  partycatering onze medewerkers arbeid te kunnen blijven              
       aanbieden.  
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  3. Onze kinderen willen het bedrijf in de toekomst gaan voortzetten. Voor de financiering is het nodig dat                
      er een gepaste bestemming ligt die de ruimte geeft om nu en in de toekomst het bedrijf te blijven   
      voortzetten en kunnen overnemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1.1 . Omschrijving  gewenste Horeca: 

  
Categorie 1 
 
1a. Aan de detailhandel verwante horeca, zoals:  
 traiteur, verzorging  Catering en Evenementen, en verhuur materialen  
             Verkoop streekproducten.  
  
1b. Overige lichte horeca, zoals:  
 restaurant , terras. 
 Hotel, groepsverblijfsaccommodatie   
 
 
Categorie 2 “middelzware horeca” 
Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aanzienlijke 
hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 
 
- Proeflokaal , Kookstudio . 
- zalenverhuur (besloten partijen)  
 
Categorie 3 “zware horeca” 
- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve congressen vergaderingen cursussen en besloten feesten       
  en partijen huwelijken afscheidsdiensten).. 
 
                 .     
 

2.1.2.   loods  gebouw afbeelding 11 3A ( Bijlage nieuwe toestand) 

             Opslag drank en party spullen . 
 

 

2.1.3     Appartementen   (braampeel) afbeelding 11 gebouw  2 en 2A  
             Uitbreiding met 2 vakantie appartementen 
                Deze appartementen moeten aansluiten bij de behoefte van  het verblijf voor  individuele 
                Gasten 

   Gasten die conferenties en vergaderingen bezoeken. Ons bedrijf is uitgegroeid tot een    
   Nationaal en internationaal bedrijf, er is dus behoefte voor te overnachten. 

 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                                                 

    9 

                                                                             
                                                                          JHBeheer B.V. 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                               Boerderijweg 4a 6086PJ Neer                       

2.1.4.     BEDRIJF  bestaat uit: 

              Proeflokaal Limburg. Afbeelding 11 

 
2.1.4.1.  Streekwinkel 
              Verkoop en etalage van producten uit de streek. 
     C.q. vergader- en besloten bijeenkomsten al of niet feestelijk.  
  
2.1.4.2   Kookstudio 

              Kooklessen, cursussen etc. 
 
2.1.4.3   Vergaderruimte, educatiecentrum   
 
2.1.4.4   Orangerie  
              Ontvangstruimte voor : 
                 Vergaderingen conferenties, afscheidsdiensten  en feestelijke bijeenkomsten.  

 
2.1.4.5   Keuken 

   Voedselproductie voor eigen locatie, catering en evenementen. 
   Wij werken met veel regio- en streekproducten. 

 
2.1.4.6.  Kantoor.  
 
2.1.4.7  Fiets verhuur   
      De mogelijkheid om fietsen, tandems en steppen te huren. 

 

 
2.1.5   Ontmoetingsruimte  
 
              Dagverblijf voor de gasten in de groeps-accommodatie de Braampeel (slecht weer voorziening) 
              Vergaderingen conferenties feestelijke aangelegenheden en afscheidsdiensten. 
               

             2.1.5.1  VVV infocentrum   
 

             2.1.5.2   Kinderboerderij  dierenverblijf   
              Ten behoeve van de boerderijdieren. attractie  en educatie voor de bezoekers 
 

          2.1.5.3    Parkeer gelegenheid   
              parkeergelegenheid  op eigen terrein. Berekening pagina:31 
                 Er is een uitwijkmogelijkheid in een weiland.  

           
         
 
 
 
 
 
\ 
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Afbeelding 1  
 

Huidige situatie in Beeld  . 
 
 
 

 
    
 
 
 
. 
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Plattegrond: huidige situatie.  Proeflokaal Limburg   afbeelding 2 
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Afbeelding 3  plattegrond bestaande situatie 
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    Afbeelding 4   bestaand  (Bouwvlak BP buitengebied  Roggel en Neer),  en ligging t.o.v. 
    buurt bedrijf.  
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Afbeelding  5   impressie foto’s Braampeel  
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Afbeelding 6 streekwinkel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7 orangerie 
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Afbeelding 8  vergaderruimte 
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Afbeelding 9 kookstudio 
 

Afbeelding 10 personeel 
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afbeelding 11  plattengrond nieuwe situatie  
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  Afbeelding 12    bouw vlak nieuwe situatie 
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3.0 Plangebied en begrenzingen 
 
De locatie is gelegen aan de Doorbrand, Weijenhout en Ophovense zandberg tussen de Roggelseweg en 
Staldijk. 
De locatie is kadastraal bekend als, gemeente Neer sectie G  nummer 140 ged 141. Het betreft een open 
gebied waar enkele bedrijven en  andere  bebouwing  is  gelegen  in  een agrarisch landschapsdecor.   
P4 vitaal platteland verwevingsgebied. 
 
Afbeelding 13  plangebied 
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Beleidskader  
  

  
  

3.1     Rijksbeleid  
  
3.1.1    Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

  

  
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur  
en  Milieu.  De  structuurvisie  geeft  een  totaalbeeld  van  het  ruimtelijk-  en  mobiliteitsbeleid  op  
rijksniveau en is de “kapstok” voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

  
 
 
De structuurvisie vervangt de volgende nota’s:  
     de Nota Ruimte;  
     de structuurvisie Randstad 2040;  
     de Nota Mobiliteit;  
     de Mobiliteit Aanpak;  
     de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving.  

  
In  de  structuurvisie is  geschetst  hoe  Nederland  er  in  2040  uit  moet  zien,  waarbij  de  termen  
“concurrerend”, “bereikbaar”, “leefbaar” en “veilig” kernbegrippen zijn. De structuurvisie is hierbij een  
verdere integratie van rijksbeleid.  
Binnen de structuurvisie zijn drie hoofddoelen geformuleerd:  
  1.   Het  vergroten  van  de  concurrentiekracht  van  Nederland  door  het  versterken  van  de  
          ruimtelijk-economische structuur van Nederland;  
  2.   Het verbeteren, instandhouding en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de  
        gebruiker voorop staat;  
  3.   Het  waarborgen  van  een  leefbare  en  veilige  omgeving  waarin  unieke,  natuurlijke  en  
        cultuurhistorische waarden behouden blijven.  

  
Deze hoofddoelen zijn gespecificeerde nationale belangen. Het onderhavige planvoornemen is van  
een dermate geringe omvang dat er op nationale schaal geen belangen in het geding zijn.  

  
3.1.2    Nationaal Waterplan  
  

Het Nationaal Waterplan (structuurvisie) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit  
1998 en vervangt alle voorgaande Nota’s Waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is gelijktijdig  
met de Water wet, d.d. 22 december 2009, in werking getreden. Omdat ook voor de volgende  
generaties Nederland als veilig en welvarend waterland veiliggesteld moet worden, moet nu een  
antwoord worden gevonden op ontwikkelingen op het gebied van klimaat, demografie, economie en  
duurzaam waterbeheer.  

  
Een goede bescherming tegen overstromingen, het zoveel mogelijk voorkómen van wateroverlast en  
droogte en  het  bereiken van een goede  waterkwaliteit zijn  basisvoorwaarden voor  welvaar en  
welzijn. Water levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van  
biodiversiteit.  
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Voor een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem is het dan ook van belang om bij ruimtelijke  
ontwikkelingen rekening te houden met waterhuishoudkundige eisen op korte en lange termijn. Meer  
dan voorheen moet water bepalend zijn bij de besluitvorming.  De mate waarin water bepalend is,  
hangt mede af van de wateropgave in relatie tot andere opgaven, aanwezige functies en  
  bodemgesteldheid, en andere kenmerken in het gebied.  

  
Het planvoornemen is niet gelegen in een ruimtelijke hoofdstructuur, zoals bedoeld in de AMvB  
ruimte. In gebieden buiten de  ruimtelijke hoofdstructuur geeft het  rijk  geen primaire ruimtelijke 
verantwoordelijkheden. Gemeenten en provincies wordt gevraagd het generieke beleid lokaal en  
regionaal te vertalen en vast te leggen in structuurvisies, bestemmingsplannen en waterplannen. Bij  
de planuitwerking dient dan ook rekening te worden gehouden met waterhuishoudkundige eisen op  
korte en lange termijn, gericht op duurzaam waterbeheer.  
  

  
 
 
 
 
 
3.2     Provinciaal beleid  
  
3.2.1    Provinciaal Omgevingsplan Limburg  
  

In  het  POL  heeft  de  provincie  het  beleid  voor  de  fysieke  omgeving  van  Limburg  vastgelegd.  
POL2006 is een plan op hoofdlijnen. Het bevat de provinciale visie op de ontwikkeling van de  
kwaliteitsregio Limburg en beschrijft voor onderwerpen waar de Provincie een rol heeft de ambities,  
de context (ontwikkelingen, Europees en nationaal beleid en regelgeving) en de hoofdlijnen van de  
aanpak. Deze hoofdlijnen worden vertaald in POL-aanvullingen, beleidsnota’s, beleidsregels,  
programma’s en verordeningen. Samen vormen al deze documenten een flexibel, samenhangend  
geheel: het POL-stelsel. Deze locatie is in het pol 2006 ingedeeld in een zogenaamd perspectief 4 gebied 
(P4-vitaal landelijk gebied).  
Perspectief 4 heeft betrekking op overwegend landbouwgebieden met een van gebied tot gebied 
verschillende aard en dichtheid aan landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. In Noord- en 
Midden Limburg valt het perspectief vrijwel overal samen met verwevingsgebied intensieve veehouderij 
(zie POL-aanvulling Reconstructieplan). Daarnaast komen op kleinere schaal woonbebouwing, al dan 
niet solitaire bedrijfsgebouwen, toeristisch-recreatieve voorzieningen en infrastructuur voor. 
Soms gaat het om oud-bouwlanden waarbij een gaaf cultuurhistorisch kavel-, wegen- en 
bebouwingspatroon samengaat met monumentale bebouwing en/of met landschappelijke openheid 
Andere kwaliteiten die voor kunnen komen zijn stiltegebied, grondwaterbeschermingsgebied, 
landschappelijke openheid of een bebouwingsarm karakter, leefgebieden voor ganzen en weidevogels. 
De gebiedsafbakening van P4 is indicatief.   
  
Ontwerp-POL2014 

Het ontwerp POL 2014 heeft tot en met 27 juni 2014 ter inzage gelegen. Met dit plan vindt een 
integrale actualisering plaats van het provinciaal beleid. De centrale ambitie in het ´nieuwe´ POL richt 
zich op een voortreffelijk grensoverschrijdend leef- en vestigingsklimaat, dat eraan bijdraagt dat 
burgers en bedrijven kiezen voor Limburg: om er naar toe te gaan en vooral ook om hier te blijven. 
Het POL richt zich met name op de fysieke kanten van het leef- en vestigingsklimaat, waarbij 
kwaliteit centraal staat. Daarbij zijn er regionale verschillen tussen Noord-, Midden- en Zuid-Limburg, 
die vragen om een regionaal verschillende beleidsuitwerking. Het POL richt zich alleen op die zaken 
die er op provinciaal niveau echt toe doen en vragen om regionale oplossingen. Daarbij worden 
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gemeenten uitgenodigd om een flink aantal vraagstukken, waaronder land- en tuinbouw, in regionaal 
verband verder uit te werken. 
In plaats van de 9 perspectieven uit het POL 2006, gaat het POL2014 voor het buitengebied uit van 
4 type zones ‘goudgroene natuurzone’, ‘zilvergroene natuurzone’, ‘Bronsgroene landschapszone’ en 
‘Buitengebied’. 
 
In het POL2014 wordt het oude perspectief P1-gebied vervangen door de aanduiding 
‘Goudgroene natuurzone’ en “Zilvergroene natuurzone” en het P2-gebied door de aanduiding 
‘Bronsgroene landschapszone’. Gebieden zonder deze aanduidingen zijn aangemerkt als 
“Buitengebied”. 
 
Het POL 2014 is inmiddels door Provinciale Staten op 12 december 2014 vastgesteld. 
De wijzigingen in het vastgestelde POL ten opzichte van het Pol 2006 zijn geen belemmering voor de 
gewenste ontwikkeling.  
 
   
  
  
 afbeelding 14 POL perspectief 4 
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3.2.2    Provinciaal beleid: Reconstructieplan  
  

Reconstructieplan  
 
Middels de vaststelling van het reconstructieplan op 5 maart 2005 door de Provinciale Staten, heeft  
de provincie Limburg invulling gegeven aan de verplichting zoals die voortkomt  uit de  reconstructiewet. 
De indeling van het plangebied in  
extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden of landbouwontwikkelingsgebieden.  

  
Onderhavig  planvoornemen heeft  echter  betrekking  op  een  verwevingsgebied waar Leisure en 
agrarisch samen gaan. 
 
 
3.2.3    Limburgs kwaliteitsmenu  
  

Het Limburgs Kwaliteitsmenu is de opvolger van de regelingen Bouwkavel op Maat plus (BOM+),  
Ruimte voor Ruimte Zuid Limburg, Verhandelbare Ontwikkelingsrechten methode   
(VORM/Contourenbeleid) en Rood voor Groen (landgoederen).  

  
Op 18 december 2009 is door Provinciale Staten de POL-aanvulling Verstedelijking,  
gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld. Deze POL aanvulling vormt het kader voor  
het Limburgs Kwaliteitsmenu.  Het Limburgs Kwaliteitsmenu is door Gedeputeerde Staten op 12  
januari 2010 vastgesteld.  

  
Het Limburgs Kwaliteitsmenu geeft de ‘extra’ condities en voorwaarden waaronder bepaalde  
ontwikkelingen in het landelijk gebied buiten de plattelandskernen mogelijk zijn. Essentie is dat de  
beoogde  ontwikkelingen  gepaard  moeten  gaan  met  een  verbetering  van  de  kwaliteit  van  de  
omgeving in de vorm van verbetering van de natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische of  
ruimtelijke kwaliteit.  Dit  ter  compensatie van  het  door  de  ontwikkeling  optredende verlies  aan  
omgevingskwaliteit.  

  
Kwaliteitsverbetering is maatwerk op basis van aard en omvang van de ontwikkeling en de waarde  
van de omgeving. Als basis geldt voor elke ontwikkeling met betrekking tot bouwen, bouwwerken en  
verharding van erf terreinen. 
 
• Het bedrijf is reeds helemaal ingepast in natuur en omgevingen is afgestemd   op   de   specifieke   
omgevingskenmerken   (landschappelijke   en   ruimtelijke inpassing);  
• Ten  aanzien  van  de  nieuwe  ontwikkelingen    worden voorzieningen  getroffen   in het natuurgebied 
de Braampeel.  Het Kwaliteit plan is opgesteld door R Janssen van de Milieu Coöp Peel en Maas.   
 
De maatregelen vinden bij bedrijf zelf plaats ten aanzien van landschappelijke aanvullingen voor dieren, 
insecten en vogels. O.a. vleermuizen kelder ,insecten hotel,  ijsvogel broed gelegenheid en een groene 
parkeerplaats. 
Proeflokaal Limburg is een educatief bedrijf, op het gebied van streekproducten, boerderijproducten  
Natuur en Duurzame energie en een kinderboerderij voor de kleinsten. 
Maar onder andere ook in het kader van architectonische vormgeving en materiaalkeuze ten aanzien  
van de nieuwe horecagelegenheid  en ligging  in een heuvel. Het hemelwater wordt opgevangen en naar 
het natuurven afgevoerd.  
De gemeente Leudal heeft dit provinciale kader vertaald in haar notakwaliteit die is opgenomen in de 
structuurvisie van de gemeente. 
Het landschappelijk inpassingsplan en het  LKM compensatieplan is voorgelegd aan de kwaliteits -
commissie die 13-11-2014  positief heeft geadviseerd en is als bijlage toegevoegd. 
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3.3    Gemeentelijk beleid  
  
3.3.1    Structuurvisie Leudal  
  

Op 2 februari 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Leudal de Structuurvisie Leudal  
vastgesteld. Met deze structuurvisie wil de gemeente regie voeren op de ontwikkelingen en  
processen die voor de toekomst van Leudal van belang zijn. De kwaliteiten van het buitengebied van  
de gemeente Leudal leiden volgens de structuurvisie in een zonering in 5 delen, nl:  
Rivierdallandschapszone, Boslandschapszone, Terrassenlandschapszone, Grootschalige  
dek landschapszone en de Kleinschalige dek landschapszone. 
 
De locatie is gelegen in het gebied van de grootschalige dek landschap zone, 
De gewenste ontwikkelingen geven invullingen aan het verbeteren en faciliteren van leefbaarheid en 
voorzieningen patroon, en kan worden gezien als een versterking van toeristisch-recreatieve sector.   
 
 
 
 

  
 
 Uitsnede kaart Structuurvisie Leudal (bron: gemeente Leudal)  
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3.3.3    Vigerend bestemmingsplan / Beheers verordening  

  
De locatie was voor 2014 gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente 
Roggel en Neer (vastgesteld door de gemeenteraad 2 juni 1998 en goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten 12  
januari 1999). De huidige bedrijfsgebouwen van het agrarisch bedrijf Doorbrand 2  zijn gelegen ·binnen 
de bestemming ‘Agrarisch bouwblok A(b)’ De bestemming is in 2004 met een artikel 19 procedure 
gewijzigd in recreatie en horeca met beperkingen. 
De gemeente Leudal heeft na de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) te  
maken gekregen met gewijzigde procedures. Dit bracht met zich mee dat in een aantal gevallen als  
gevolg van veranderde dan wel weggevallen procedures minder snel medewerking kan worden  
verleend aan ontheffingen, vanuit de oude WRO. Door het opstellen van dit paraplubestemmingsplan  
zijn bepaalde oude voorschriften geactualiseerd. Dit paraplubestemmingsplan 'Buitengebied' is door  
college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld d.d. 30 maart 2010.  
Op 25 juni 2013 is de Beheers verordening Buitengebied van de gemeente Leudal in werking  
getreden. Deze Beheers verordening vormt een tijdelijke overbrugging, in afwachting van vaststelling  
van het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied'. De beheers verordening is dusdanig vormgegeven  
dat wordt teruggegrepen op de ‘onderliggende’ bestemmingsplannen. Dat betekent dat voor de  
locatie in feite de regeling uit het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente  
Roggel en Neer van kracht blijft.  

  
Bij actualisatie van het bestemmingsplan wordt het plan meegenomen en in het nieuwe bestemmingsplan 
buitengebied . Dientengevolge heeft JHbeheer een  bedrijfsontwikkelingsplan  (als bijlage bijgevoegd.)   
opgesteld   en   ingediend,  en  de   benodigde  onderzoeken zijn uitgevoerd , zoals en een fauna en 
bodem onderzoek, een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. De onderhavige onderbouwing 
(inclusief alle bijlagen) dient om mee te kunnen liften in het reparatie en veegplan van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’. 
 

 
Voor    de    volledigheid    wordt    hierbij    vernoemd    dat    vanaf    28    november    2013    het  
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Leudal ter inzage heeft gelegen.  
Het ontwerp bestemmingsplan gaf aanleiding tot het indienen van een zienswijze.  
 
 
Zienswijze 212 
F.M.H. Joosten, Boerderijweg 4a, 6086 PJ Neer 
datum reactie: 10 december 2013, datum ontvangst: 8 december 2013 
Behandeling zienswijze 
A. Samenvatting 
Reclamant constateert dat het bouwvlak ter plaatse van de locatie Boerderijweg 4a te Neer niet is 
aangepast conform het bedrijfsontwikkelingsplan. Het bouwvlak is zelfs verkleind ten opzichte van 
het vigerend bestemmingsplan, terwijl juist een vergroting is aangevraagd.  
A. Standpunt 
"In tegenstelling tot hetgeen door inspreker is aangegeven, heeft de gemeente reeds doorgegeven 
dat voor de uitbreiding een ruimtelijke onderbouwing en eventuele onderzoeken noodzakelijk zijn. 
Deze zijn nog niet aangeleverd. Nadat het bedrijfsontwikkelingsplan en de ruimtelijke onderbouwing 
en eventueel benodigde onderzoeken zijn aangeleverd, beoordeeld en akkoord zijn bevonden, kan 
het bouwvlak worden aangepast. Deze wijziging wordt echter niet meer meegenomen in het 
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bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente is voornemens om dergelijke wijzigingen te regelen in 
nog op te stellen ‘veeg’bestemmingsplan. Om de ontwikkeling hierin mee te nemen, dient 
reclamant voor 1 april 2014 de gevraagde stukken aan te leveren. 
De in het ontwerp bestemmingsplan op de locatie opgenomen aanduiding voor verblijfsrecreatie 
omvat niet de volledige activiteiten die ter plaatse plaatsvinden. Derhalve wordt een aanvullende 
aanduiding 'specifieke vorm van cultuur - educatief culinair centrum' opgenomen." 
 
B. Samenvatting 
Het bouwvlak aan de locatie Doorbrand 1 te Neer klopt niet. Deze is gewijzigd bij de 
bestemmingswijziging van Doorbrand 2. 
B. Standpunt 
De opmerking is terecht. Het bouwvlak Doorbrand 1 is bij het ontwerp gewijzigd. Deze wijziging 
wordt ongedaan gemaakt. Het bouwvlak wordt conform het voorontwerp bestemmingsplan 
aangepast. 
Conclusie 
De zienswijze is (deels) gegrond en leidt (deels) tot wijziging van het bestemmingsplan. 
Wijzigingen in bestemmingplan 
- In de planregels en op de verbeelding wordt de aanduiding 'specifieke vorm van cultuur - educatief 
culinair centrum' opgenomen. 
- Op de verbeelding wordt het bouwvlak Doorbrand 1 aangepast. 
 
Bestemmingsplan buitengebied is op 25 februari 2014  vastgesteld. Deze Ruimtelijke onderbouwing is 
opgesteld om de gewenste ontwikkelingen te reguleren in het op te stellen reparatie- en veegplan. 
 
 
 
 
 
 
 

 4.0 Randvoorwaarden  
  

4.1     Milieu  
 
Bij de nieuwe ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met meest recente energievoorzieningen. In 
de bestaande gebouwen zijn alle lichtpunten vervangen door ledlampen.  
 
Alle afval wordt gescheiden afgevoerd. 
Van Happen Containers is verantwoordelijk voor de afvoering van papier, glas, en restafval en groenafval,  
De vetvangputten worden geledigd en afgevoerd door Teeuwwissen uit Huizen . 
 
Het afvalwater wordt gezuiverd door een IBA  en geloosd op een bezinksloot . 
 
Voor onderhavig initiatief is de richtafstand van 50 meter voor wat betreft geur en de aangegeven  
milieucategorie 3 conform de (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering”, weergegeven.  
Het dichtstbijzijnde  Rundveebedrijf op Doorbrand 1 ligt op een afstand van 100 (en derhalve de aan te 
houden afstand van 50 meter als ondergrens).  
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4.1.1.    Bodem en grondwaterkwaliteit  
  

Gezien de aard van de voorgenomen  ontwikkeling is een vooronderzoek naar de huidige  
bodemkwaliteit uitgevoerd. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage historisch bodemonderzoek 
Boerderijweg 4a Neer   
Op basis van de resultaten van het onderzoek  wordt de hypothese  gesteld dat de  
onderzoekslocatie onverdacht is met betrekking tot bodemverontreiniging  en derhalve geen  
belemmering vormt voor de geplande nieuwbouw ter plaatse. “  

  
Uit het bodemonderzoek blijkt dat de bodemkwaliteit geen probleem  is voor de beoogde ontwikkeling.  
 
 
4 .1.2    Flora en fauna  
  

De bescherming van de natuur is in Europees verband vastgelegd in de Vogelrichtlijn (VR) en de  
Habitatrichtlijn (HR), ook wel Natura2000 genoemd. Beide richtlijnen dragen zorg voor zowel  
gebiedsbescherming  als soortenbescherming.  Nederland heeft de richtlijnen geïmplementeerd in  
respectievelijk de Natuurbeschermingswet van 1968 en 1998 (gebiedsbescherming) en de Flora- en  
faunawet (soortenbescherming).  

 
 
 

4.1.3.1  

  
Soortenbescherming  
De soortenbescherming heeft betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende zoogdieren,  
(trek)vogels, reptielen en amfibieën, op een aantal vissen, libellen en vlinders, op enkele bijzondere  
en min of meer zeldzame ongewervelde diersoorten (uit de groepen kevers, mieren, schelp- en  
schaaldieren)  en op een honderdtal vaatplanten. Welke soorten planten en dieren wettelijke  
bescherming genieten, is vastgelegd in een aantal bij de Flora- en fauna wet behorende besluiten en  
regelingen.  

  
In verband met de gewenste ontwikkeling is een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd. Dit betreft zowel 
een veld- als een bureau onderzoek. 
Uit dit onderzoek blijkt, dat er geen verstoring van de flora en fauna zal plaats vinden mits rekening wordt 
gehouden met het broedseizoen en aandacht wordt gegeven aan de zorgplicht bij het verwijderen van 
struweel en graaf werkzaamheden in het kader van de zorg plicht  buiten de winter periode uit te voeren . 
 

  
4.2 Stedenbouwkundige inpassing  
  
Stedenbouwkundig zal  er  een  wijziging  plaatsvinden.  De  bestaande  bebouwing  wordt  aan  de  
zuid oostzijde uitgebreid, derhalve is sprake van een concentratie van de bedrijfsgebouwen.  
De nieuwe loods krijgt een afmeting van circa 33 bij 23 meter en de horeca gelegenheid 60 x10 . Er is 
een landschappelijk inpassingsplan gemaakt om het bedrijf zo vloeiend mogelijk in de omgeving te laten 
integreren met  daarbij de nodige extra tegenprestaties.  De uitstraling van de nieuwe bebouwing en 
inpassing van het bedrijf in de omgeving wordt beoordeeld door de gecombineerde Welstands- en 
Kwaliteitscommissie. 
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4.3  Waterhuishouding  
  
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Waterbeheersplan van waterschap Peel  
en  Maasvallei,  het  Provinciaal  Omgevingsplan  Limburg  2006  (POL2006),  de  Vierde  Nota  
  Waterhuishouding, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water.  
Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element  
is in de ruimtelijke ordening. Water legt een ruimteclaim op het (stads)landschap waaraan voldaan  
moet worden. De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:  
     vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);  
     voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).  
Het water wordt op de locatie opgevangen in een ven voor infiltratie. 
 

 
4.6 Verkeer en parkeren  
  
Het bedrijf is gelegen aan de Doorbrand en Boerderijweg .De locatie is zowel vanuit de richting Heibloem, 
Neer, Roggel en Helden eenvoudig te bereiken. 
Op de bedrijfslocatie is voldoende parkeerruimte na de recente uitbreiding aanwezig en er is een uitval- 
basis mogelijk in aanliggend weiland..   
De nieuwe situatie op het bedrijf zal niet zorgen voor verslechtering van de verkeersveiligheid  of  
verkeersafwikkeling ter plaatse.  De auto’s  komen op enig moment gelijk en vertrekken ook weer samen. 

 

4.6.1 Parkeerplaatsen 
Volgens de uitgangspunten van het CROW zullen de volgende parkeerplaatsen nodig zijn .       
 
Groeps-accommodatie. 42 kamers x norm BVO 1= 42 parkeerplaatsen      42 x 75 % bezettingsgraad  = 
32 parkeerplaatsen 
 
Parkeerplaatsen horeca  
700 vierkante meter x 80% gebruiksruimte : 100 bvo = x 7 plaatsen =  39  plaatsen 
Voor de gasten zijn 75 parkeerplaatsen gerealiseerd. In bijzondere situaties kan een aan grenzend 
weiland als opvang dienst doen. 
Ten behoeve van het personeel zijn 40 parkeerplaatsen aanwezig. 

 
4.7  Archeologie en cultuur historie. 
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is een raamwerk gegeven dat regelt hoe Rijk, 
provincies en gemeenten om moeten gaan met het aspect ‘archeologie’ in ruimtelijke plannen. De 
uitgangspunten van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg zijn als volgt: 
- De archeologische waarden dienen zoveel mogelijk in de bodem te worden bewaard. 
- Er dient vroeg in het proces van ruimtelijke ordening al rekening te worden gehouden met 

het aspect ‘archeologie’. 
De wet bepaalt tevens dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. De 
gemeente is dus het bevoegde gezag indien het gaat om het toetsen van de archeologische 
onderzoeken en Programma’s van Eisen. De gemeente Leudal heeft in het kader van het 
gemeentelijk archeologiebeleid een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opgesteld 
(vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 8 februari 2011). Op deze kaart wordt de archeologische 
verwachtingswaarde aangegeven en er wordt per waarde aangegeven in welke gevallen wel of niet 
een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk is. Ook is er een cultuurhistorische waardenkaart 
opgesteld. Hierop worden de (bouw)historische elementen binnen de gemeente weergegeven. 
 

De locatie is gelegen in gebied met een lage verwachting voor droge en natte landschappen. In gebieden 
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met deze verwachtingswaarde gelden geen restricties. Derhalve is geen 
archeologisch onderzoek vereist voor voorgenomen initiatief. 
 

Uit de cultuurhistorische waardenkaart blijkt dat binnen of in de directe omgeving van het plangebied 
geen historisch waardevolle bebouwing, historische kern of andere waardevolle elementen aanwezig 
zijn welke beïnvloed worden door het initiatief. Het initiatief zal dan ook geen belemmering vormen 
voor het behoud van de (bouw)historische elementen binnen de gemeente Leudal. 
 
Mochten er tijdens de bouw- en graafwerkzaamheden onverhoopt archeologische artefacten worden 
gevonden dan worden deze overeenkomstig artikel 53 Monumentenwet gemeld bij het bevoegd 
gezag. 

 
 
4.8   Duurzaamheid  
  
Bij de realisatie van de nieuwbouw wordt aandacht besteed aan het duurzaamheidaspect. Hierbij kan  
gedacht worden aan energiezuinigheid en het gebruik van duurzame en hergebruik van bouwmaterialen. 
 
 

 
 
4.9  Haalbaarheid 

 
4.9.1.  Economische uitvoerbaarheid  
  
De kosten voor het te realiseren initiatief zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Ook voor  
het overige zijn er  geen gemeentelijke financiën met het  project gemoeid.  Overeenkomstig de  
bepalingen in hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening is voor voorliggende ontwikkeling  geen  
exploitatieplan noodzakelijk, omdat ter zake een anterieure overeenkomst is gesloten. 

  

 4.9.2    Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
  
Het onderhavig initiatief betreft de vergroting van het bouwvak aan de Doorbrand 2 te  
Neer  ten behoeve van onderhavig planvoornemen. De gewenste ontwikkelingen worden  
gerealiseerd op een perceel dat eigendom is van initiatiefnemer.  

 
De gewenste ontwikkelingen aan de Doorbrand te Neer hebben geen negatieve milieugevolgen  
en zullen niet voor overlast zorgen voor omliggende bedrijven of woningen. Derhalve mag worden  
aangenomen dat tegen onderhavig plan geen overwegende bezwaren bestaan. Het plan wordt  
opgenomen binnen het reparatie- en veegplan van het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente 
Leudal.  
Conform de gebruikelijke procedure wordt dit plan zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze  
termijn kan een ieder reageren op het planvoornemen en zijn of haar zienswijzen indienen.  

  
Het  planvoornemen  zal  gezien  het  bovenstaande  niet  leiden  tot  overwegende  planologische  
bezwaren. 
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Bijlage          1  Landschappelijk inpassingsplan en compensatieplan 
                     2  Advies LKM kwaliteitscommissie 
                     3  Bodem onderzoek 
                     4  Faunaonderzoek 
                     5  Bedrijfsontwikkelingsplan 
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Landschap-natuur en 

belevingsplan 
In het kader van Limburgs Kwaliteitsmenu 

t.b.v.  

Uitbreiding locatie met opslagruimte, 
ontmoetingsruimte en gebruikselementen 

(kiosk, kijkhok, schuilhok, voeropslag) 
dhr. F.M.H. Joosten 

Boerderijweg 4a, Neer 

  
 

 
 

 

Dhr. F.M.H. Joosten, JH Beheer BV 
Doorbrand 2, Neer 
 

Plattelandscooperatie Peel & Maas regio 
Ing. R. Janssen 
Oktober 2014  
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1.  Inleiding 
De ondernemer dhr. Frans Joosten heeft in een vroegtijdig stadium zijn plannen het 
daglicht laten zien met betrekking tot de bouw van 2 gebouwen (opslag en 
ontmoetingsruimte) en enkele elementen op het educatieve en 
belevingslandschapspark bij het bedrijf. Binnen het totale bedrijf van JH Joosten 
beheer BV zal ook ruimte zijn voor besloten partijen (horeca). 
In dit voortraject heeft de gemeente bepaald dat deze ontwikkelingen mogelijk zijn, 
maar dat de plannen qua inpassing en tegenprestatie verder uitgewerkt dienen te 
worden en dat deze een financiële vertegenwoordiging hebben van €17.000,-. 
 
De gemeente heeft aangegeven dat de bestaande situatie vanuit eerdere 
ontwikkelingen (ven en aanplantingen, zie figuur 7.1.A), nu al een mooi geheel 
vormt in het landschap en dat de impact van de nieuwe bebouwing ook een 
meerwaarde dient te worden in het geheel. Hierbij wordt de landschappelijke 
integratie bedoeld, maar ook de steeds belangrijkere functie van het gebied zijnde 
de educatie en de beleving van de natuur- en landschapswaarden. 
Vandaar heeft de gemeente gevraagd om een landschapsplan, waarbij de huidige 
situatie wordt vastgelegd en de nieuwe situatie qua bestaand en nieuwe groen in 
het plan wordt verwoord. Daarnaast kan in het geheel een impuls worden gegeven 

aan de specifieke ecologische waarden en de natuur- en landschapsbeleving, wat de 
basis vormt van de tegenprestatie. 
 
Hiermee heeft de gemeente de garantie dat ook in de nieuwe situatie er een mooi 
plaatje in het landschap ontstaat, dat ook duurzaam en beleefbaar is. Zodat het ook 
een grote meerwaarde oplevert en juist beheerd wordt. 
Daarnaast is ook een oplossing geïntegreerd ten behoeve van de infiltratie van het 
regenwater. 
 
Onderstaande beschrijving geeft kort aan op welke wijze het project ligt binnen het 
beleid en op welke wijze het plan invulling geeft aan de landschappelijke en 
ecologische integratie/verbetering en aan de beleving en educatieve meerwaarde. 
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2. Ligging en situatie 
Het project is gelegen in de oksel van de Boerderijweg en de straat Doorbrand. Rond 
de huidige bebouwing is zeer veel aandacht geschonken aan de landschappelijke 
integratie en aan elementen die de bezoekers naar buiten treken en het gebied 
intensief laten beleven. De aanleg van groen heeft hierdoor ook een ecologische en 
cultuurhistorische impuls aan het gebied gegeven.  
De situatie is dat de bestaande grondwal met groen, ruimte gaat maken voor een 
ontmoetingsruimte die verzonken is in de grondwal en het groen. Aan de voorzijde 
wordt er een nieuwe opslagschuur gebouwd. Beide bouwwerken zullen een 
passende uitstraling qua kleur en materiaal krijgen. 
Daarnaast zullen op het achtererf nieuwe belevingselementen worden aangelegd, 
zoals een kiosk, kijkhokken, schuilhok en voeropslag voor de bezoekers en de 
dieren die hier vertoeven. 
 
Het geheel is nu al mooi omkadert in het groen (zie foto’s voorzijde), zodat dit in de 
nieuwe situatie ook zeker zo zal blijven. 
 
 

 
Figuur 2.1: Locatie Project en situering nieuwe elementen 
 
 

Locatie nieuwe 
bebouwing 
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3. Doelstelling en uitgangspunten landschapsplan 
Het doel is om de bestaande situatie vast te leggen en te bezien hoe met 
aanvullingen vanuit aanplant en natuurelementen het geheel een op 
educatiegerichte kwaliteitsimpuls kan verkrijgen. Waarmee ook de nieuwe situatie 
een belevingsparel in het landschap vormt en zal blijven vormen. 
Hiermee zal de inrichting een bijdrage leveren in de beleving van het landschap en 
ecologie voor vele mensen die hier komen.  
Daarbij is het ook de wens om aan te sluiten op de potentie voor bepaalde 
diersoorten die in het landschapspark zich kunnen vestigen.  
Naast het groen zal ook de infiltratie van regenwater worden meegenomen, zodat dit 
in de toekomst nooit problemen oplevert bij calamiteiten. 
 
 
4. Provinciaal en gemeentelijk Groenbeleid 
 
Stimuleringsplan Natuur, Bos en Landschap 
Het Stimuleringsplan 2014 is opgesteld vanuit de provincie en hierin staat 
aangegeven welke natuur/landschapswaarden er aanwezig zijn in bepaalde 
gebieden en welke maatregelen wenselijk zijn om de kwantiteit en kwaliteit van bos, 
natuur en landschap te vergroten cq te verbeteren.  

De locatie is momenteel gelegen in een wit gebied. Hier is met het beheer van 
landschapselementen actief ingespeeld op de mogelijkheden voor Groen-Blauwe 
Diensten. 
 
 
Landschapsontwikkelingsplan Leudal  
Dit plan is in 2010 vastgesteld. Het is een plan dat bestaande plannen en ideeën als 
vertrekpunt heeft genomen. Dit gebied staat niet specifiek aangeduid. Men wenst 
hier de versterking van het typische landschap en een juiste integratie van nieuwe 
functies in het buitengebied.  
 

 
Figuur 4.1: Landschapskader Noord- en Midden Limburg 
 
 

Locatie met wens 
stimulering 

erfbeplanting en 

groenstructuren 

Laagte in het landschap 

werd natte 

heideontginning 
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Landschapskader Noord- en Midden Limburg 
Het landschapskader van de provincie Limburg (figuur 4.1) geeft aan hoe het 
landschap is opgebouwd en op welke wijze nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de 
herkenbaarheid van het landschap.  
Dit project is gelegen in een laagte van het relatief open agrarische 
cultuurlandschap. De invulling van deze laagte in het landschap met typische 
elementen vanuit vroegere tijden dragen bij aan de landschapsimpuls, De nadruk 
op erfbeplanting en groenstructuren zorgt voor de integratie van de bebouwing in de 
groene ruimte en versterking van het landschap. 
 

 
Figuur 5.1: Historische kaart met locatie 
 
5. Historie van het gebied 1900 

Op figuur 6.1 is de historie van het gebied duidelijk af te lezen. Duidelijk is dat het 
gebied onderdeel uitmaakte van de aangeplante bossen op de voormalige woeste 
heide-moerasgronden. Hier was oorspronkelijk het ven Braampeel. 
Na de ontginning van het gebied zijn op de mindere gronden de bossen blijven staan 
en de overige gronden ontgonnen ten behoeve van de landbouw. Vandaar het zeer 
rationele landschap, wat nu duidelijk waarneembaar is. 
Dit oorspronkelijke landschap is nog herkenbaar, maar op het bestaande info bord 
bij Braampeel zo nog altijd beleefbaar. 
 
 
6. Huidige aanwezige natuur-, landschap- en waterwaarden 
Het project is gelegen als eiland binnen het rationele jonge natte heide-
ontginningslandschap. De gehele kavel waarbinnen het bedrijf en het aangrenzende 
landschapspark is gelegen is omzoomd met landschapselementen, zoals bossages, 
knotbomen en andere bomen. De verdere inrichting rond de gebouwen met hagen, 

bomen en struweel vormt samen met de inrichting van het landschapspark De 
Braampeel een mooi geheel. Zeker de hoogstamweide en het ven zijn voor velen een 
mooi element in het landschap. Zie figuur 6.1 (A= huidig). 
 
Qua natuur vormen de bestaande groenelementen al een groene oase. Door de 
variatie en kleine afstand tot de kanaalzone en het bosgebied, is het een stapsteen 
in het agrarische landschap. De laan vormt een verbindende schakel in dit geheel 
naar o.a. de Kanaalzone. 

Locatie project 
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De aanwezigheid van veel variatie geeft aan vele soorten flora en fauna schuil- en 
nestgelegenheid en biedt potentie om ook specifiekere soorten iets te bieden en ze 
op het landschapspark duurzame ruimte te bieden. 
 
Binnen het landschapspark zijn vanuit de inventarisatie provincie Limburg enkele 
bijzondere soorten aangetroffen. In 2012 zijn de grasmus en de roodborsttapuit 
waargenomen. Qua vegetatie blijken de bijzondere soorten: wilde chicorei, 
moespimpernel, veenwortel, blaassilene, veldrus, biezeknoppen, moerasrolklaver, 
moerasvergeet-mij-nietje en schermhavikskruid hier recent voor te komen.  
De eigenaar heeft aangegeven dat hij als tegenprestatie graag een impuls wil geven 
aan soorten zoals de ijsvogel en vleermuizen, daar dit gebied in potentie zich hiervoor 
leent in de nabijheid van de laan en het kanaal.  
Daarnaast dragen enkele insectenhotels bij aan de beleving en educatie van deze 
“wondere groene wereld”. 
 
Qua water wordt het momenteel allemaal geïnfiltreerd op eigen erf, met overstort op 
de bermsloten, zodat er geen regenwater afgevoerd hoeft te worden. 
 
Onderstaande tekeningen geeft A= huidig, de huidige groene situatie weer en B= 
nieuw, de nieuwe situatie met de ingekleurde nieuwe aanplant en de locaties van de 

elementen als onderdeel van de tegenprestatie. 
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8. Visie landschapsplan 
De onderstaande visie geeft weer op welke wijze het plan bijdraagt aan de kwaliteit 
van landschap, ecologie en water op het project en in de omgeving van het project. 
Daarnaast geeft dit weer hoe de beleefbaarheid en educatie van deze unieke locatie 
nog meer kan worden voor vele mensen. 
Vanuit de gemeente is gesteld dat het geheel een waarde dient te vertegenwoordigen 
van €17.000,-, wat in het plan ook verwoord staat. 
 
Landschap 
Vanuit de eerder plannen is het landschappelijke decor voor het bestaande bedrijf 
al zeer goed uitgevoerd. De groene inkleding gebouwen en het landschapspark als 
een groene landschapsschil rond de gebouwen dragen zorg voor een integratie, een 
overgang en een landschappelijke versterking van deze plek. 
De landschappelijke visie is de nieuwe gebouwen en bijgebouwen ook weer in deze 
groene setting te integreren. Het feit dat de grondwal met singel vervalt, wordt 
zorggedragen dat rond de nieuwe bebouwing weer een struikenstrook gerealiseerd 
wordt, die de groene schil herstelt. De aanvullende bomenrij op het perceel maakt 
een landschappelijke verbinding naar de veeweide. 
De wijzigingen rond de nieuwe parkeerplaats met de situering bijgebouwen, wordt 
in een groen decor gelegd door hagen en bomen toe te voegen (boompark), wat het 
geheel vanaf de straat in groen decor zet. 
De verdere tegenprestaties van de educatieve- en ecologische elementen, geven 
enkele accenten in het landschap. 
 
Natuur 

Qua natuur is de realisatie/herstel struikenwal langs de bebouwing een duurzame 
meerwaarde voor de natuurwaarden in het landschapspark, wat nu al een grote 
natuurwaarde heeft door de grote variatie. De realisatie van de vleermuizenbunker 

en ijsvogelwand biedt de mogelijkheid om deze soorten te huisvesten, wat in dit 
gebied potentie heeft. De aanleg van de insectenhotels meer educatief, maar ook 
hier zorgt dit dat er inzet is voor specifiek beheer om deze soorten te stimuleren en 
mensen hiervan te laten leren. 
 
Water 
De oppervlakte van de nieuwe bebouwing is totaal 750 m2. Hierbij wordt deel 
regenwater verharding geïnfiltreerd op het aangrenzende groengebied.  
De 750 m2 verharding levert met T=10 een hoeveelheid water op van ca. 50 m3. 
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Door langs de nieuwe beplantingsstroken een wadi te realiseren van 40 meter, 2 
meter breedte en 0,80 meter diepte wordt er voldoende ruimte gecreëerd om dit op 
te vangen en te laten infiltreren. Overtollig regenwater kan via een 
uitstroomvoorziening langzaam afgevoerd worden naar het ven, zodat de bebouwing 
geen last krijgt van overstromingen. 
 
Beleving en educatie 

De groene buitenruimte is voor het bedrijf het decor, maar ook steeds meer de 
gebruiksruimte voor de bezoekers. De ondernemer wil met de nieuwe ecologische 
elementen ook de beleving en nadrukkelijk de educatie stimuleren. Mensen moeten 
in het landschapspark genieten en iets leren, wat men thuis weer kan gebruiken. Zo 
zijn de insectenhotels een stimulans voor mensen om biodiversiteit te stimuleren 
thuis! 
 

 
9. Landschaps- en natuurplan met beleving en educatie 
Op bovenstaand plan 6.1.B staat aangegeven hoe de visie vertaald is in het 
uiteindelijke landschaps- en natuurplan met de noodzakelijke tegenprestatie. 
 

A) Aanplant haag rond parkeervoorzieningen met bomen 
Om een differentiatie te krijgen met de bestaande oude parkeerplaats, worden hier 
juist Ligustrumhagen aangeplant op aangegeven locaties. 
 
Er worden 4 stuks per meter aangeplant met maat 80-100. 
De haag wordt 1 x per jaar geknipt, zodat een natuurlijke rand (geen hekwerken 
zichtbaar) ontstaat, met een hoogte van 1,40 meter. 
 
In de haag worden op de aangegeven plakken Castanea sativa geplant, wat een 
boomparkbeeld geeft en een gewenste eenduidige uitstraling parkeerplaats. Maat 
bomen, 12 stuks, is 12-14 bij aanplant en worden met snoei begeleid tot  
volwassen bomen. 
 
B) Aanplant struweelsingel en bomenrij 
Aan de zijde bebouwing-landschapspark en rond de ontmoetingsruimte zal een 
struweelsingel met een breedte van 5 tot 8 meter het geheel inkleden. De volgende 
struikensoorten zijn in de singel wenselijk: 
 
           Aantal per groep  
15 % Ligustrum vulgare  Wilde liguster  3 
25% Rhamnus frangula  Vuilboom   3   
15 %  Cornus sanguinea  Gewone kornoelje  2   
25 %  Viburnum opulus  Gelderse Roos  3   
20 %  Euonymus europaeus Kardinaalsmuts  2   
 
De onderlinge plantafstand is 1, 50 meter en het plantsoen heeft bij aanplant een 
grootte van 60-80 cm. Het plantsoen wordt groepsgewijs aangeplant, zoals 
hierboven aangegeven om te voorkomen dat overheersende soorten overwoekeren. 
Het beheer vormt gefaseerd terugsnoeien elke 8 jaar. 
 

In de lijn tussen ontmoetingsruimte en veeweide wordt een bomenrij aangeplant 
met Zwarte Els (Alnus glutinosa). Deze staan op onderlinge afstand van ca. 6 meter 
met maat 14-16, niet exact op gelijke afstand. De bomen hebben verder weinig 
onderhoud nodig.  
 

C)  Aanleg wadi in combi met struweelsingel 
De infiltratiewadi ligt aan de voet van de struweelsingel. Met een lengte van 40 
meter, breedte 2 meter, diepte 0,80 meter en flauwe taluds 1: 2 wordt er voldoende 
ruimte gecreëerd. De wadi wordt ingezaaid met een kruidenrijk mengsel en wordt   
2 x per jaar gemaaid en levert naast de singel extra variatie op. 
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D) Realisatie IJsvogelwand 
IJsvogelwanden aanleg, controle en onderhoud 

Wél vis, geen broedwand, zie locatie figuur 6.1.B. 
IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende (kleine) vis en waterinsecten, maar óók van 
geschikte broedplaatsen. Dat zijn steile oeverwanden of stevige wortelkluiten van 
omgevallen bomen, waarin zij een nestgang graven. In de broedperiode, van maart 
tot augustus, zien we de volwassen ijsvogels bijna uitsluitend in de omgeving van 
hun nestplaatsen. Vanaf juni zwerven de eerste jongen uit. Zij verlaten het 
broedgebied en zoeken elders grote en kleine wateren om er te foerageren. Tegen de 
winter komen daar ook vogels bij die de koude oostelijke en noordelijke streken 
ontvluchten. Meestal verdwijnen deze ijsvogels weer aan het begin van het volgende 
broedseizoen.  
Een potentieel geschikt ijsvogelbiotoop dus, mits nestgelegenheid wordt geboden. 
Dat kan - soms heel simpel - door broedwanden te creëren.  

     
 
Criteria van de plek en element 
 
• Kies een plek die geen last heeft van intensief oeverbeheer. • Kies een plaats waar 
in of buiten het broedseizoen ijsvogels worden gezien. Dat is een plek met helder, 
visrijk water. Een deel daarvan kan tot op korte afstand (1-2 km) liggen. • De plek 
moet rustig (!) zijn en beschut. Zorg voor ontoegankelijkheid, zo nodig met behulp 
van een takkenril of omgetrokken boom. 
• De plek heeft bij voorkeur rondom wat opgaande begroeiing van bomen of 
struiken. Op de oever en boven het water zijn hier en daar overhangende takken 
(uitkijkpost, rustplek, plek om grotere visjes dood te slaan). 
• Kies een plek waar geen hinderlijke water- of oevervegetatie voor de oever staat. 
Een plek met struiken en bomen op de oever geniet hier de voorkeur (ook van 
belang als schuilplaats voor pas uitgevlogen jongen). Door de schaduwwerking blijft 
het water voor de oever beter vegetatievrij.  
• Maak een ijsvogelwand liever wat overhangend (5°) dan geheel verticaal. 
Roofdiertjes krijgen zo nog minder kans bij een nestgang te komen. • In de 
aangelegde wand kunnen, onder een lichte hoek van 10-20° (omhoog vanaf de 
waterkant), 1 of 2 kleine gaten voorgeboord worden. Doorsnede 6-7 cm, diepte circa 
25 cm. Dat zou ijsvogels kunnen stimuleren daarin te gaan broeden. 
•Voer het werk zoveel mogelijk uit buiten het broedseizoen. 
 
 Onderhoud van ijsvogelwanden 
Wanneer onderhouden? IJsvogels beginnen al vanaf maart met het graven van 
nestgangen. Een ijsvogelwand moet voor die tijd dus al in goede staat van 
onderhoud zijn. Onderhoud moet daarom in januari/februari gedaan worden. Is de 
grond nog bevroren, dan uiteraard wat later. 
Verwijder zo de aanwezige planten en mossen op de wand. Verwijder obstakels in de 
aanvliegroute voor de wand. Snoei zonodig wat takken weg. Laat een stevige kale 
zittak bij de wand zitten.  
 

Bij de realisatie zal aan het bovenstaande worden voldaan. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.nmcschijndel.nl/nieuws/detail/nmc-schijndel-betrokken-bij-natuurherstel-wijboschbroek/&ei=W_0-VLG5M43APMKggdgB&bvm=bv.77648437,d.ZWU&psig=AFQjCNGCNu0It4--GhIaREn8egqs6TpMkA&ust=1413500616210048
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nmcschijndel.nl/assets/ee_images/uploads/gallery/_popup/IJsvogelwand_juni_2013.jpg&imgrefurl=http://www.nmcschijndel.nl/nieuws/fotogalerij/&h=389&w=519&tbnid=IQeaSUpOcj-CPM:&zoom=1&docid=QQGEfurLSwJltM&ei=c_0-VL6rOILUOcfhgfAE&tbm=isch&ved=0CEAQMygVMBU&iact=rc&uact=3&dur=480&page=1&start=0&ndsp=25
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E) Realisatie Vleermuizenkelder 

Aanleg van een vleermuizenbunker of vleermuizenverblijf wat op gelijke wijze wordt 
gedaan op de aangegeven plek. 
 
In vroegere tijden overwinterden vleermuizen vaak in boerenschuren en stallen. Met 
het verdwijnen van veel boerenbedrijven verdwenen ook geschikte verblijfplaatsen 
voor de winter. Om het afnemen van de populatie tegen te gaan worden er op 
diverse plaatsen vleermuizenkelders geplaatst.  
Bunkers bleken goede plaatsen voor het overwinteren van vleermuizen te zijn. 
Donker en vrij constant van temperatuur. De vleermuizenkelders die nu gebouwd 
worden, hebben de bunker als model. 
 
Ze staan deels in de grond en ook op het verblijf wordt een laag aarde aangebracht. 
Hierdoor is de kelder vrij constant van temperatuur. 
 
Er is geen deur in het verblijf die makkelijk open en dicht kan. Het is immers niet 
de bedoeling dat er voortdurend mensen in en uit lopen. De rust is voor een 
ongestoorde winterslaap van groot belang. 
 

De ingang voor mensen is een luik waar boven een kier in zit. De vleermuizen gaan 
door de kier naar binnen. Ook aan de onderkant zit een kier die bedoeld is als 
ingang voor kleine waterdieren die hun winterslaap komen houden.  
 
Het eenvoudige gebouw bestaat uit een aantal betonnen platen die tegen elkaar zijn 
geplaatst. De platen van het plafond zijn een stukje van elkaar geplaatst, zoals op 
de foto te zien is. De opening tussen de platen vormt precies een geschikte holte 
voor de vleermuis om te gaan hangen. Want vleermuizen hangen de winter door. Na 
de winter gaan ze naar buiten en keren niet steeds terug in het verblijf. Vooral de 
mannetjes kunnen ver van huis gaan en slapen wel in een boom. In de winter keren 
ze naar het verblijf terug. 
 
Aanleg van een vleermuizenkelder staat op onderstaande foto’s: 
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Gemiddeld duurt het drie jaar voordat een nieuw winterverblijf wordt ontdekt door 

mogelijke bewoners.  
Er verblijven ook meerdere salamanders, wat mooi past bij de natuurwaarden in het 
ven. 
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F) Realisatie 3 insectenhotels 

 

  
 
Bovenstaande foto geeft weer dat zulke insectenhotels met bijbehorende info worden 
gerealiseerd op de aangegeven plekken. De 3 uitvoeringen zullen enigszins 
verschillen, wat juist variatie aan soorten en aan educatie oplevert. 

      
 
 
9. Begroting en eindconclusie 
Vanuit het voorgaande plan worden elementen en groen gerealiseerd, wat invulling 
geeft aan de doelstelling LKM en aan de benodigde tegenprestatie. 
Onderstaand geeft de financiële verantwoording weer: 
 

A) Aanplant haag en bomen €1.950,- 
B) Aanplant stuweelsingel 1000 m2 = 500 stuks is €1.600,- 
C) Aanleg infiltratiewadi € 250,- 
D) Realisatie ijsvogelwand en infobord €3500,- 
E) Realisatie vleermuizenbunker en infobord € 8.500,- 
F) Realisatie insectenhotels en infobordjes €1500,- 
 
Totaal geeft dit een ruime invulling aan de noodzakelijke €17.000,- welke vanuit 
LKM aan de orde zijn. 

 
Samengevat geeft het voorgaande plan een mooie invulling vanuit landschap, 
ecologie en educatie beleving voor dit project. Passend binnen criteria en hoogte 
bijdrage zal de ondernemer zich inzetten dit ook zo te realiseren en voorbeeld te zijn 
voor anderen.                                   PCPM, Ing. R. Janssen,Oktober 2014  
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QUICKSCAN FLORA EN FAUNA  
Boerderijweg 4a / Doorbrand 2 te Neer 
in de gemeente Leudal 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de be-
langen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belang-
hebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onder-
zoekslocatie voor beschermde soorten. Het incidenteel voorkomen van beschermde soorten is echter nooit met zekerheid te 
voorspellen. Econsultancy accepteert derhalve op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen 
die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Flora- en Faunawet dan wel inzichten hieromtrent zijn gewij-
zigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 

Opdrachtgever Dhr. F.M.H. Joosten 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de heer F.M.H. Joosten opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan flora en fauna ter plaatse van een projectlocatie op de hoek van de Boerderijweg 4a en de 
Doorbrand 2 te Neer in de gemeente Leudal. 
 
De quickscan flora en fauna heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en 
diersoorten aanwezig of te verwachten zijn die volgens de Flora- en faunawet een beschermde status 
hebben en die mogelijk verstoring kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens wordt 
beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op gebieden die volgens overige natuur-
wetgeving zijn beschermd, of deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de Provinci-
ale Ontwikkelingszone Groen (POG). 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
Voor zover bij de opdrachtgever en de gemeente Leudal bekend, is er niet eerder ecologisch onder-
zoek op de onderzoekslocatie uitgevoerd. 
 
 
2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie is gelegen op de hoek van de Boerderijweg 4a en de Doorbrand 2, circa 5 ki-
lometer ten noordwesten van de kern van Neer in de gemeente Leudal (zie bijlage 1). 
 
De onderzoekslocatie betreft het terrein van het Culinair Educatiecentrum Limburg. Het perceel, waar 
het terrein deel van uitmaakt, is kadastraal bekend gemeente Leudal, sectie G, nummer 161 en 162. 
Volgens de topografische kaart van Nederland, kaartblad 58 B (schaal 1:25.000), zijn de coördinaten 
van het midden van de onderzoekslocatie X = 193.680, Y = 368.045.  
 
De onderzoekslocatie betreft het terrein van het Culinair Educatiecentrum Limburg. Het terrein is be-
bouwd met een horeca bedrijfsgebouw met groepsaccommodatie en slaapgelegenheid. Daarnaast is 
er een privéwoning aanwezig. Verder bestaat het buitenterrein uit een kinderboerderij, enkele klein-
schalige begraasde weides met recentelijk aangeplante hoogstamfruitbomen, een verruigd gedeelte 
met diverse struiken, een seminatuurlijke vijver met wilgen rondom en een tweetal taluds met een 
verruigde vegetatie. De directe omgeving betreft het buitengebied van Neer, dat voornamelijk bestaat 
uit agrarische percelen met enkele agrarische bedrijven. Verder bevindt zich in zuidelijke richting een 
bosgebied en in noordelijke richting een afwateringskanaal. In bijlage 2a is de huidige situatie op een 
luchtfoto weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's van de onderzoekslocatie. 
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2.2 Ligging ten opzichte van beschermde gebieden 
 
Natura 2000 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, het Leudal, bevindt 
zich op circa 5 kilometer afstand ten zuiden van de onderzoekslocatie. 
 
Ecologische Hoofdstructuur 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van de EHS. Het meest nabijgelegen EHS-onderdeel be-
vindt zich circa 350 meter ten zuiden van de onderzoekslocatie. Het betreft de bossen van Door-
brand. 
 
Provinciale Ontwikkelingszone Groen  
De onderzoekslocatie is niet aangemerkt als POG. Het afwateringskanaal op circa 350 meter ten 
noorden van de onderzoekslocatie is het meest nabijgelegen landschapselement dat is aangemerkt 
als EHS. 
 
2.3 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens om een woning in een talud te realiseren, een parkeerplaats aan te 
leggen, de kinderboerderij te herinrichten en mogelijk de expeditieloods uit te breiden. 
 
Ten behoeve van de voorgenomen plannen zal struweel worden verwijderd en een klein oppervlak 
weide verdwijnen. Daarnaast zal een gedeelte van een talud worden vergraven. Indien de expeditie-
loods wordt uitgebreid, zal een deel van de huidig aanwezige parkeerplaats aan de Boerderijweg 
verdwijnen. 
 
 
3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 20 september 2012. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoeks-
locatie, alsmede de directe omgeving onderzocht. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke 
aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat. 
 
Verder is, indien van toepassing, aan de hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken 
nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie 
en zijn gegevens van de provincie Limburg geraadpleegd. Een overzicht van de geraadpleegde bron-
nen is weergegeven in bijlage 3. 
 
Verspreidingsgegevens van soorten zijn veelal weergegeven op kilometerhokniveau (1 x 1 kilometer) 
of op uurhokniveau (5 x 5 kilometer). Aangezien met de schaal van kilometerhokken of uurhokken 
een groter gebied wordt beschouwd dan alleen de onderzoekslocatie, betekent dit niet dat de kriti-
sche soorten ook daadwerkelijk voorkomen binnen de begrenzing van de onderzoekslocatie. Verder 
zijn sommige verspreidingsgegevens niet erg actueel. Dit betekent dat de meest recente versprei-
dingsgegevens reeds verouderd kunnen zijn. De meeste te gebruiken gegevens vormen daarom 
geen uitsluitsel over het aantal soorten en type waarneming van een soort in het betreffende gebied, 
maar enkel een indicatie over het voorkomen. 
 
Uitvoerende ter zake kundige 
Het veldbezoek is uitgevoerd door mevrouw ing. A.A. van Grinsven. Mevrouw Van Grinsven heeft 
haar opleiding Natuur- en bosbeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp in 2010 afge-
rond en is sindsdien bij Econsultancy in dienst als projectleider ecologie. 
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Onderhavige rapportage is opgesteld door de heer ing. M. Koen. De heer Koen heeft zijn studie Wild-
life Management te Leeuwarden afgerond in 2007 en is sindsdien bij Econsultancy in dienst als pro-
jectleider ecologie. 
 
Econsultancy is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de door het netwerk 
opgestelde gedragscode en protocollen. De ecologen van Econsultancy, waaronder mevrouw G. van 
Grinsven, hebben meerdere jaren ervaring met risicoadvisering en veldonderzoek naar alle relevante 
beschermde soortgroepen. De betreffende medewerkers van Econsultancy zijn actief betrokken bij 
diverse natuurorganisaties, zoals SOVON, RAVON, de Zoogdiervereniging, Werkgroep Boommarters 
Nederland, Werkgroep kleine marterachtigen (onderdeel van de Zoogdiervereniging), Natuurhisto-
risch Genootschap Limburg en lokale Vogelwerkgroepen. 
 
 
4 TOEPASSING VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
4.1 Inleiding 
 
Zorg voor alle inheemse planten- en diersoorten en voor de natuurlijke rijkdommen van gebieden 
wordt gegarandeerd door de naleving van de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur en milieu. 
De instrumenten die deze bescherming mogelijk maken, zijn op Europees niveau vertaald in Natura 
2000. De Europese wetgeving ten aanzien van de soortbescherming is in Nederland vertaald in de 
Flora- en faunawet. De gebiedsbescherming is vastgelegd in de gewijzigde Natuurbeschermingswet 
1998. Hiermee heeft Nederland de Europese wetgeving in de nationale wetgeving verankerd.  
 
Door in de planfase van een (bouw)project of ruimtelijke ontwikkeling rekening te houden met het 
eventueel voorkomen van beschermde planten- en diersoorten kan effectief worden omgegaan met 
de aanwezigheid van een beschermde soort. Een dreigende overtreding van de Flora- en faunawet 
kan zo snel gesignaleerd en in veel situaties voorkomen worden. Vervolgens kan er accuraat actie 
ondernomen worden om zodoende de overlevingskansen en migratiemogelijkheden van een be-
schermde soort in het betreffende gebied geen blijvende schade toe te brengen. 
 
Om alle gebieden met elkaar te verbinden en om uitwisseling en verspreiding van soorten mogelijk te 
maken, wordt er in Nederland gewerkt aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Verder worden diverse Rode lijsten van bedreigde soorten gehanteerd bij beoordelingen voor de 
aanwijzing van bescherming en compensatie.  
 
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven ten aanzien van potentiële overtredingen van de 
Flora- en faunawet bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. In bijlage 4 wordt een nadere 
toelichting gegeven omtrent de wet- en regelgeving ten aanzien van natuur. 
 
4.2 Flora- en faunawet 
 
Voor de Flora- en faunawet geldt dat vaste rust- en verblijfplaatsen van bepaalde soorten zijn be-
schermd. De Flora- en faunawet maakt onderscheid in drie beschermingscategorieën. Iedere catego-
rie heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Bij een quickscan flora en fauna 
wordt in beeld gebracht of er vaste rust- of verblijfplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de ver-
schillende beschermingscategorieën. Vervolgens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep ver-
storend werkt. Broedvogels en vleermuizen zijn soortgroepen uit de strengste beschermingscatego-
rie. Voor de overige soortgroepen is de beschermingsstatus afhankelijk van de soort.  
 
  



 

 

 

 

12083572 LEU.JOO.ECO1_V2  Pagina 4 van 10 

Broedvogels 
Alle broedende inheemse vogels en hun nesten zijn wettelijk beschermd en vallen onder de strikt 
beschermde klasse (soorten tabel 3). De Flora- en faunawet regelt onder meer de bescherming van 
vogels in het broedseizoen: het verstoren van broedende vogels en jongen, of het vernielen van nes-
ten en eieren is verboden. In de meeste gevallen is een overtreding gemakkelijk te voorkomen door 
de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of de broedgelegenheid buiten het broed-
seizoen te verwijderen. 
 
Nesten van huismus, steenuil, sperwer, ransuil, kerkuil, boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, ooievaar, oehoe, roek, slechtvalk, wespendief en zwarte wouw zijn het gehele jaar 
beschermd. Het betreffen soorten uit de beschermingscategorieën 1 t/m 4 van de aangepaste beoor-
deling ontheffing ruimtelijke ingrepen (bron: Dienst Regelingen, 25 augustus 2009). De nestplaats, 
bomengroep of boomholte van een deel van deze soorten worden ook buiten het broedseizoen ge-
bruikt. Een ander deel van deze soorten maken enkel gebruik van door andere vogelsoorten gemaak-
te nestgelegenheid, of maken ieder jaar gebruik van hetzelfde nest (of dezelfde nestlocatie).  
Daarnaast is er een aantal soorten waarvan de nesten niet jaarrond beschermd zijn, ondanks dat de 
soort ieder jaar op dezelfde plek terugkeert om te broeden (beschermingscategorie 5). Van deze 
soorten wordt verondersteld dat ze over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 
verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Voorwaarde hierbij is dat er in de directe omgeving wel 
geschikt habitat aanwezig is. Voorbeelden hiervan zijn spechtensoorten, huiszwaluw, boerenzwaluw, 
ekster, bosuil, torenvalk en holenbroeders als boomkruiper, koolmees en bonte vliegenvanger. Nest-
locaties van soorten uit de beschermingscategorie 5 zijn in uitzonderlijke gevallen ook buiten het 
broedseizoen beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardi-
gen. 
 
Vleermuizen 
Alle in Nederland voorkomende vleermuissoorten genieten zowel binnen de Flora- en faunawet als 
binnen de Natuurbeschermingswet een strikte bescherming. Alle vleermuissoorten staan vermeld in 
bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn. Dit betekent dat ze beschermd zijn tegen verstoring van 
vaste rust- en verblijfplaatsen. Onder deze vaste rust- en verblijfplaatsen wordt verstaan: "het gehele 
systeem waarvan een populatie gebruik maakt tijdens de jaarcyclus van de soort". Dit houdt in dat 
niet alleen alle verblijfplaatsen maar ook de verbindingen hiertussen (vliegroutes) en de foerageer-
gebieden bescherming genieten. 
 
Vleermuizen zijn streng beschermd omdat ze erg kwetsbaar zijn. De afgelopen vijftig jaar zijn sommi-
ge soorten erg zeldzaam geworden of geheel verdwenen. Wanneer overwinterende dieren worden 
verstoord, is de kans groot dat ze sterven omdat ze dan teveel van hun vetreserve gebruiken. Maar al 
te vaak worden bomen gekapt en oude gebouwen gerenoveerd of gesloopt. Als zich hierin een 
vleermuiskolonie bevindt, heeft dat grote gevolgen voor de vleermuisstand in de wijde omgeving. 
Omdat ze meestal maar één jong per jaar krijgen, kan herstel erg lang duren. Vleermuizen kunnen 
zelf geen verblijfplaatsen maken en zijn dus afhankelijk van bestaande verblijfplaatsen. Daarnaast 
hebben ingrepen in het landschap ook negatieve gevolgen doordat foerageergebieden en vliegroutes, 
waar vleermuizen jaren achtereen gebruik van maken, verdwijnen. De impact die een ingreep kan 
hebben verschilt sterk per situatie en per soort waardoor meestal gedetailleerde gegevens nodig zijn 
om een passend advies te geven.  
 
4.3 Algemene zorgplicht 
 
De algemene zorgplicht houdt in dat een ieder die redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn hande-
len nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen ontstaan, verplicht is dergelijk handelen achter-
wege te laten of maatregelen te nemen om de nadelige gevolgen te voorkomen.  
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Zo kan er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met amfibieën en kleine zoogdieren worden wan-
neer materialen en houtstapels, waaronder de dieren verblijven, worden verwijderd. De algemene 
zorgplicht is in de meeste gevallen voornamelijk van toepassing op beschermde soorten die staan 
vermeld in Tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit betreffen algemeen voorkomende soorten, waar-
voor bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling geldt. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten 
aanzien van de zorgplicht, zal dat voor de betreffende soortgroep worden aangegeven. 
 
4.4 Gebiedsbescherming 
 
De quickscan flora en fauna toetst voornamelijk aan de Flora- en faunawet. Indien een plangebied in 
of nabij een gebied is gelegen dat tot de EHS behoort of onder de Natuurbeschermingswet valt, dient 
te worden bepaald of er een effect valt te verwachten. Bij een toetsing aan de Natuurbeschermings-
wet spelen vaak andere facetten mee, zoals de aanwezige doelsoorten en kernwaarden van het be-
treffende beschermde gebied. 
 
 
5 ONDERZOEKSRESULTATEN 
 
5.1 Vogels 
 
Broedvogels (beschermingscategorie 1 t/m 4) 
Binnen het te herontwikkelen gedeelte van de onderzoekslocatie bevinden zich geen geschikte nest-
plaatsen voor vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd. In een wilg langs de vijver be-
vindt zich wel een steenuilenkast, die door steenuil in gebruik is. Het te herontwikkelen gedeelte be-
treft minder geschikt foerageerhabitat dan het te behouden gedeelte. Daarnaast blijven de belangrijk-
ste elementen als de kleinschalige begraasde weides en de boomgaarden behouden, deze zijn juist 
ten behoeve van steenuil ingericht. De voorgenomen plannen veroorzaken dan ook geen verlies van 
essentieel leefgebied van steenuil. De steenuilen zullen in de betreffende kast kunnen blijven broeden 
en voldoende voedsel kunnen blijven vinden om succesvol te kunnen broeden. 
 

Tijdens het veldbezoek zijn bij de kinderboerderij ook huismussen waargenomen, die naar verwach-
ting onder het dak van de privéwoning broeden. Deze huismussen kunnen van de kinderboerderij en 
omgeving gebruik blijven maken om voedsel te zoeken en gezamenlijk te rusten. Verder zijn er geen 
aanwijzingen gevonden die er op duiden dat het te herontwikkelen gedeelte een (belangrijke) functie 
heeft of kan hebben voor andere vogelsoorten waarvan het nest jaarrond beschermd is. Verstoringen 
ten aanzien van vogelsoorten waarvan het nest jaarrond is beschermd zijn niet aan de orde.  
 
Broedvogels (beschermingscategorie 5) 
Binnen het te herontwikkelen gedeelte van de onderzoekslocatie bevinden zich geen geschikte nest-
plaatsen voor vogelsoorten behorend tot beschermingcategorie 5. In de aanwezige te handhaven 
gebouwen kunnen mogelijk wel soorten als spreeuw en zwarte roodstaart broeden, maar deze poten-
tiële nestplaatsen blijven aanwezig. Daarbij gaat het hierbij om algemeen voorkomende soorten, die 
ook in de directe omgeving voldoende broedgelegenheid zullen hebben. Er zijn derhalve geen bijzon-
dere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat de nesten van genoemde soorten in dit 
geval een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. 
 
Broedvogels (nest niet jaarrond beschermd) 
Door de aanwezigheid van diverse struiken er op de onderzoekslocatie geschikte nestlocaties aan-
wezig voor algemene vogels als merel, heggenmus, winterkoning en roodborst. Naast struikbroeders 
is het niet uit te sluiten dat op de weides, ondanks de kleinschaligheid, een grondbroeder als graspie-
per of gele kwikstaart tot broeden komt. Voor dergelijke algemene soorten geldt dat, indien de nestge-
legenheden buiten het broedseizoen worden verwijderd of ongeschikt worden gemaakt, er geen ver-
storingen plaats zullen vinden.  
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Slaapplaatsen 
Sommige vogelsoorten zoals houtduif, kauw en huismus, maar ook ransuilen, maken vooral buiten 
het broedseizoen gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen. Meestal wordt hierbij beschutting 
gezocht in de vorm van dichte begroeiing, hoge bomen, of de veiligheid van open water. Er zijn geen 
indicaties dat op de onderzoekslocatie een gemeenschappelijke slaapplaats aanwezig is. 
 
5.2 Vleermuizen 
 

Volgens de verspreidingsgegevens van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en de Zoogdier-
vereniging (Huizinga et al., 2011) zijn in de periode van 1994 tot 2007 binnen een straal van enkele 
kilometers van de onderzoeklocatie gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 
laatvlieger, baardvleermuis en watervleermuis waargenomen. Volgens het cursusdictaat "Vleermui-
zen en Planologie" (Limpens et al., 2010) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland 
waar tevens de soorten gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, bosvleermuis, meer-
vleermuis, ingekorven vleermuis, franjestaart en Brandt's vleermuis potentieel kunnen voorkomen. 
Verblijfplaatsen 
Het te herontwikkelen gedeelte van onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen 
aanwezig. Hierdoor kan worden uitgesloten dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. 
Verstoring ten aanzien van een vaste rust- en verblijfplaats van vleermuizen is niet aan de orde. De 
aanwezige gebouwen, met name de woning, beschikken wel over potentiële verblijfsmogelijkheden 
voor vleermuizen. Deze gebouwen blijven behouden en eventuele verblijfplaatsen hierin ondervinden 
door de aard van de ingrepen (inclusief de mogelijke uitbreiding van de expeditieloods), geen hinder 
van de herontwikkeling op de onderzoekslocatie. 
 
Foeragerende vleermuizen 
De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat, gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis en laatvlieger om te foerageren. De plan-
nen zullen echter geen aantasting van het aanwezige foerageerhabitat vormen. Door de voorgeno-
men ingreep blijft het huidige aanbod van foerageermogelijkheden behouden. 
 
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 
 
Licht beschermde soorten 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij voornamelijk om algemene soorten als egel, mol en konijn. Voor dergelijke algemeen 
voorkomende soorten geldt bij ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling. Het is echter in het kader van 
de algemene zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen 
en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
In dat kader dienen aanwezige dieren, met name onder struiken, de gelegenheid te krijgen om veilig 
weg te komen. Indien noodzakelijk kunnen dieren zorgvuldig worden verplaatst naar geschikt habitat 
buiten de werkzaamheden. 
 
Streng beschermde soorten 
Volgens verspreidingsgegevens van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg en de Zoogdiervere-
niging (Huizinga et al. 2010) komt de das voor in de omgeving van de onderzoekslocatie. Voor das 
geldt geen vrijstelling van de Flora- en faunawet. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie 
geen vaste rust- en verblijfplaatsen van das aangetroffen.  
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Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek op de onderzoekslocatie eveneens geen loop- of eetsporen, 
latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het gebruik van de onder-
zoekslocatie door das. Das zal eerder zijn vaste rust- en verblijfplaats hebben in randen van de nabij-
gelegen bosgebieden en foerageren in de aansluitende weilanden. Verstoring ten aanzien van das 
als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de orde. 
 
Het gebruik van het de onderzoekslocatie door andere grondgebonden zoogdieren waarvoor geen 
vrijstelling geldt, zoals steenmarter, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbre-
ken van geschikt habitat en op basis van verspreidingsgegevens kan het voorkomen van andere 
soorten waarvoor geen vrijstelling geldt redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Reptielen 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op 
de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig. Volgens gegevens van het 
Natuurhistorisch Genootschap Limburg (Buggenum et al, 2008) zijn in de omgeving van de onder-
zoekslocatie wel levendbarende hagedissen waargenomen. De waarnemingen van deze streng be-
schermde soort hebben echter betrekking op de ten zuiden gelegen bossen van Weijenhout en Door-
brand. 
 
Amfibieën 
De onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat voor enkele individuen van algemene amfibieën-
soorten als bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Een gering aantal dieren kan be-
schutting vinden, met name gedurende de winterperiode, in de verruigde zandwal/talud. De semina-
tuurlijke vijver kan voor deze soorten als voortplantingswater dienen. De meeste dieren die zich hierin 
voortplanten zullen naar verwachting overwinteren in de bossen van Weijenhout en Doorbrand. Voor 
de mogelijk aanwezige algemene soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. De al-
gemene zorgplicht blijft echter wel van kracht. In dat kader dienen graafwerkzaamheden bij voorkeur 
buiten de winterperiode te worden uitgevoerd. 
 
Volgens de gegevens van het Natuurhistorisch Genootschap Limburg (Buggenum et al, 2008) zijn in 
de omgeving ook de minder algemene soorten alpenwatersalamander en poelkikker waargenomen. 
De waarnemingen van deze streng beschermde soorten hebben echter betrekking op de ten zuiden 
gelegen bossen van Weijenhout en Doorbrand.  
 
Vissen 
In de seminatuurlijke vijver kunnen mogelijk enkele algemene soorten als driedoornige stekelbaars en 
blankvoorn aanwezig zijn. De plannen hebben verder geen betrekking op deze vijver, waardoor ver-
storing ten aanzien van vissen niet aan de orde is. 
 
5.5 Libellen en dagvlinders 
 
Libellen 
Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. De aanwezige vijver kan onderkomen bieden 
aan algemene soorten als het lantaarntje en de variabele waterjuffer. De plannen hebben verder geen 
betrekking op deze vijver, waardoor verstoring ten aanzien van libellen niet aan de orde is. 
 
Dagvlinders 
Beschermde dagvlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat met waard- en nectar-
planten. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een 
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
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5.6 Vaatplanten 
 
Volgens gegevens van de provincie Limburg met betrekking tot vaatplanten zijn in de directe omge-
ving van de onderzoekslocatie geen beschermde plantensoorten gekarteerd. Tijdens het veldbezoek 
zijn eveneens geen beschermde planten waargenomen. De aanwezigheid van water, de zuurgraad 
van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropo-
gene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege 
de specifieke eisen die de meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn be-
schermde vaatplanten op de onderzoekslocatie niet te verwachten. 
 
 
6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit de Flora- en faunawet optreden of kan er sprake zijn van negatieve gevolgen voor 
door de wetgever vanuit natuurwetgeving beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Flora- en faunawet en overige na-
tuurwetgeving en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt be-
schreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Flora- en faunawet op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en 
wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen en ontheffingen.  
 
6.1 Flora- en faunawet 
 
Overtredingen en maatregelen 
Voor de algemene broedvogelsoorten die mogelijk op de onderzoekslocatie kunnen broeden geldt 
dat, indien de struiken buiten het broedseizoen worden verwijderd, er geen overtredingen plaats zul-
len vinden met betrekking tot deze soorten. In de Flora- en faunawet wordt geen vaste periode ge-
hanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augus-
tus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment 
van ingrijpen. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 
de Flora- en faunawet wegens het ontbreken van geschikt habitat, op grond van bekende versprei-
dingsgegevens, het ontbreken van verblijfsindicaties (sporen) en/of gezien de aard van de ingreep 
niet aan de orde.  
 
Algemene zorgplicht 
In het kader van de algemene zorgplicht dienen aanwezige dieren (grondgebonden zoogdieren en 
amfibieën) de gelegenheid te krijgen om veilig weg te komen. Indien noodzakelijk kunnen dieren 
zorgvuldig worden verplaatst naar geschikt habitat buiten de werkzaamheden. Verder dienen de 
graafwerkzaamheden in verband met overwinterende dieren bij voorkeur buiten de winterperiode te 
worden uitgevoerd. 
 
Noodzaak tot nader onderzoek 
Nader onderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen wordt niet noodzakelijk geacht. 
 
Noodzaak aanvraag ontheffing Flora- en faunawet artikel 75c 
Ontheffingsaanvraag voor overtreding van verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet ten aanzien 
van het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen is niet aan de orde. 
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6.2 Gebiedsbescherming 
 
Aangezien de onderzoekslocatie niet is gelegen binnen of in de directe nabijheid (binnen 150 meter) 
van de EHS, zal aantasting van de EHS niet aan de orde zijn. Omdat de locatie niet is aangewezen 
als POG, is aantasting van de POG eveneens niet aan de orde. 
 
Externe werking op overige beschermde natuurgebieden, zoals het Natura 2000-gebied het Leudal, is 
gelet op afstand tot de onderzoekslocatie en de aard van de plannen niet aan de orde. 
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7 SAMENVATTING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de heer F.M.H. Joosten een quickscan flora en fauna uitgevoerd 
ter plaatse van een projectlocatie op de hoek van de Boerderijweg 4a en de Doorbrand 2 te Neer in 
de gemeente Leudal. 
 
De initiatiefnemer is voornemens om een woning in een talud te realiseren, een parkeerplaats aan te 
leggen, de kinderboerderij te herinrichten en mogelijk de expeditieloods uit te breiden. Ten behoeve 
van de voorgenomen plannen zal struweel worden verwijderd en een klein oppervlak weide verdwij-
nen. Indien de expeditieloods wordt uitgebreid, zal een deel van de huidig aanwezige parkeerplaats 
aan de Boerderijweg verdwijnen. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-
lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-
gericht nader onderzoek of vergunningtrajecten. In de tabel is verkort weergegeven welke maatrege-
len te treffen zijn om overtreding van de Flora- en faunawet voor bepaalde soortgroepen te voorko-
men.  
 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 
 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Overtreding 
FF-wet (*) 

Bijzonderheden / opmerkingen 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee 
1
 mits rekening wordt gehouden met het broed-

seizoen of een controle wordt uitgevoerd 

jaarrond 
beschermd 

ja nee nee nee steenuilen- en huismussenhabitat blijft behou-
den 

Vleermuizen  verblijfplaatsen nee nee nee nee - 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden zoogdieren ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht bij het verwijderen van 
struweel 

Amfibieën ja mogelijk nee nee graafwerkzaamheden in kader van zorgplicht 
buiten de winterperiode uitvoeren 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen nee nee nee nee - 

Dagvlinders nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergun-
ningplicht 

 

Natura 2000 nee nee nee nee - 

EHS nee nee nee nee - 

POG  nee nee nee nee - 

 
 * Ontheffingen van verbodsbepalingen ten aanzien van vleermuizen of broedvogels worden alleen nog verleend op basis van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn of 
Vogelrichtlijn. Ruimtelijke ontwikkeling valt niet onder een dergelijk belang. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats behouden 
moeten blijven. De maatregelen, vastgelegd in een activiteitenplan kunnen vooraf door Dienst Regelingen ter goedkeuring worden voorgelegd, middels een ontheffings-
aanvraag. Deze aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als er een volledig onderzoek is uitgevoerd. 
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Foto 1. Struweel dat voor een klein gedeelte verdwijnt ten behoeve van een parkeerplaats. 
 

 
Foto 2. Het noordelijke talud waarin mogelijk een woning wordt gerealiseerd. 
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Foto 3. Het zuidelijke talud waarin mogelijk een woning wordt gerealiseerd. 
 

 
Foto 4. De exploitatieloods die mogelijk wordt uitgebreid. 
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Foto 5. Overzicht van het buitenterrein van een talud. 
 

 
Foto 6. Een gedeelte van de kinderboerderij. 
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Foto 7. De seminatuurlijke vijver, waar de voorgenomen plannen geen betrekking op hebben. 
 

 
Foto 8. Enkele recentelijk aangeplante hoogstamfruitbomen, o.a. ten gunste van de steenuil. 
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Bijlage 4 Natuurwetgeving en beleid  
 
 
Flora- en faunawet 
 
De Europese natuurwetgeving is in Nederland, op het gebied van de soortbescherming, uitgewerkt in 
de Flora- en faunawet. Deze wet heeft tot doel alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en 
diersoorten te beschermen en in stand te houden. Om dit doel te bereiken, bevat de wet een aantal 
verbodsbepalingen (zie tabel I). Hierbij wordt het zogenaamde “nee, tenzij…” principe gehanteerd. Dit 
wil zeggen dat activiteiten met een (potentieel) schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn (“nee”). Van dit verbod kan echter onder voorwaarden (“tenzij”) afgeweken worden door 
ontheffingen of vrijstellingen. Onder “activiteiten” worden alle activiteiten in het kader van de ruimtelijke 
ontwikkeling of inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik verstaan. Voor-
beelden hiervan zijn de sloop van gebouwen, de ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen, 
dempen van wateren, maar ook natuurontwikkelingsprojecten. Alle activiteiten moeten getoetst 
worden op hun effecten op aanwezige en mogelijk aanwezige beschermde planten- diersoorten.    
 
Tabel I. Verbodsbepalingen Flora- en faunawet 
 

Artikel 8 Het is verboden planten, behorende tot een beschermde inheemse plantensoort, te plukken, te 
verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enigerlei 
andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen. 

Artikel 9 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, 
te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. 

Artikel 10 Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 
verontrusten. 

Artikel 11 Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfsplaatsen van dieren, 
behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
nemen of te verstoren. 

 
Tabel II. Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 
 

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in een drietal beschermingscategorieën. Iedere categorie 
heeft zijn eigen ontheffingsmogelijkheden en toetsingscriteria. Voor vogels is een aparte categorie. 
 

Tabel 1 algemeen beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 1 van de Flora- en faunawet geldt, bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en 
onderhoud en bestendig gebruik, een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Voor deze 
activiteiten hoeft geen ontheffing in het kader van artikel 75 aangevraagd te worden.  
 
Voorbeelden zijn: ree, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone pad, wijngaardslak, brede wespenorchis, grote kaardenbol 

Tabel 2 overige beschermde soorten 

Voor de soorten in Tabel 2 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen  een ontheffing 
aangevraagd te worden. Echter indien er volgens een door het ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode gewerkt 
wordt, geldt er bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig beheer en onderhoud en bestendig gebruik, een 
vrijstelling van de verbodsbepalingen en hoeft er geen ontheffing aangevraagd te worden. De ontheffingaanvraag wordt 
getoetst aan het criterium ‘doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort’ (‘lichte toets’). 
 
Voorbeelden zijn: eekhoorn, steenmarter, kleine modderkruiper, gele helmbloem, steenbreekvaren, tongvaren 

Tabel 3 strikt beschermde soorten 

Voor de soorten van Tabel 3 van de Flora- en faunawet dient bij overtreding van de verbodsbepalingen bij alle activiteiten 
(waaronder ruimtelijke ontwikkeling en inrichting) een ontheffing aangevraagd te worden. In een zeer beperkt aantal 
gevallen kan er op basis van een door het ministerie van EL&I goedgekeurde gedragscode een vrijstelling verleend worden 
voor de ontheffingsverplichting bij een zeer beperkt aantal activiteiten.  
De ontheffingaanvraag wordt getoetst aan een drietal criteria (uitgebreide toets). Bij de uitgebreide toets dient aan alle 
afzonderlijke criteria te worden voldaan.De criteria zijn als volgt: de activiteiten of werkzaamheden doen geen afbreuk aan 
gunstige staat van instandhouding van de soort, er is geen andere bevredigende oplossing (alternatief) voor de geplande 
activiteiten of werkzaamheden, die minder schade oplevert voor de betreffende soort en er moet sprake zijn van een bij de 
wet genoemd belang. 
 
Voorbeelden zijn: das, waterspitsmuis, alle vleermuissoorten, rugstreeppad, boomkikker, kamsalamander 



Tabel II (vervolg). Soortbeschermingscategorieën Flora- en faunawet 

 

Vogels 

Voor vogels geldt dat er altijd een ontheffing aangevraagd dient te worden. Indien activiteiten plaatsvinden waarbij 
verbodsbepalingen worden overtreden ten aanzien van (broed)vogels dient er een uitgebreide toets, zoals beschreven bij 
Tabel 3 Flora- en faunawet toegepast te worden. Indien er gewerkt wordt volgens een door het ministerie van LNV 
goedgekeurde gedragscode is het mogelijk dat er geen ontheffing aangevraagd hoeft te worden bij bestendig gebruik en 
onderhoud, bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Bij broedvogels kan een overtreding in de meeste 
gevallen gemakkelijk voorkomen worden door de werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren. 

 
Tabel III. Algemene Zorgplicht 
 

Algemene Zorgplicht (artikel 2) 

Een belangrijk uitgangspunt binnen de Flora- en faunawet is dat op elke burger de plicht rust om voldoende zorg in acht te 
nemen voor alle in het wild levende planten en dieren en hun directe leefomgeving. Dit houdt in dat iedereen zich dient in 
te spannen om de nadelige gevolgen voor een soort te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. De zorgplicht is 
ten alle tijden van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 
Natuurbeschermingswet 
 
De Natuurbeschermingswet 2005 heeft tot doel bijzondere natuurgebieden in Nederland te 
beschermen en in stand te houden. De wet omvat onder andere de richtlijnen van de Europese 
Habitat- en Vogelrichtlijn ten aanzien van gebiedsbescherming. Doordat de Habitatrichtlijn en de 
Vogelrichtlijn beide zijn opgenomen in de Natura 2000 wetgeving, zullen de termen “habitatrichtlijn-
gebied” en “vogelrichtlijngebied” komen te vervallen. De betreffende gebieden worden momenteel 
opgenomen en aangewezen als Natura 2000 gebieden. Natura 2000 is een samenhangend netwerk 
van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de Europese Unie. Handelingen die een 
negatieve invloed hebben op gebieden die binnen dit netwerk vallen, worden slechts onder strikte 
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 het ministerie van EL&I (via Dienst Regelingen) of door de provincie. In de 
aankomende jaren zullen voor alle gebieden beheerplannen opgesteld worden. Tot die tijd zal er 
echter per project beoordeeld moeten worden of er nadelige effecten te verwachten zijn voor een 
beschermd gebied.  
 
Ecologische hoofdstructuur (EHS)  
 
De Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van gebieden dat planten- en 
diersoorten in staat stelt zich door en tussen verschillende natuurgebieden te verplaatsen. Het netwerk 
moet voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat gebieden hun 
ecologische waarde verliezen. De EHS is onderdeel van een Europees ecologisch netwerk en bestaat 
uit kerngebieden (in Nederland de Natura-2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en de 
Wetlands) of verweven gebieden (gericht op de verweving van landbouw, wonen en natuur) die 
onderling verbonden worden door ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones zijn 
stroken en stukjes natuur die de verspreid liggende natuurgebieden met elkaar verbinden. Op deze 
manier kunnen dieren en planten zich van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Met name 
de kleine populaties die met uitsterven worden bedreigd, blijven hierdoor levensvatbaar. Negatieve 
invloed op de werking van een verbinding of aantasting van een verbinding dient vermeden en 
gecompenseerd te worden zodat het netwerk niet verslechtert. 
  
Rode Lijsten 
 
In opdracht van het ministerie van EL&I zijn voor diverse soortgroepen zogenaamde Rode Lijsten 
samengesteld. Deze Rode Lijsten vermelden van welke soorten het voortbestaan in Nederland 
bedreigd wordt. Op deze manier geven de lijsten een indicatie van het belang van aanwezige planten 
en dieren in een gebied voor het behoud van de hele populatie. In door het ministerie van EL&I 
opgestelde soortbeschermingsplannen wordt aangegeven welke maatregelen genomen moeten 
worden om het voortbestaan van deze soorten te waarborgen. Deze soortbeschermingsplannen 
worden door diverse provincies gehanteerd voor het opstellen van compensatieverplichtingen. 



 

  

 

Over Econsultancy..     
 

 

Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en 

concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage 

leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. 
 

w e r k w i j z e  

Inzet en professionele betrokkenheid kenmerken onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het 

eenduidige aanspreekpunt voor de klant en is verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: kwaliteit, 

tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig 

en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen.  

 

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat we altijd in dialoog met de opdrachtgever tot concrete en direct 

toepasbare oplossingen komen. In onze manier van werken willen wij graag vier kernkwaliteiten centraal stellen: 

kennis, creativiteit, pro-actief handelen en partnerschap.  

 

k e n n i s  

Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de 

bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Kenmerkend 

voor Econsultancy vinden wij dat wij alle beschikbare kennis snel en effectief inzetten. Onze medewerkers 

vormen ons belangrijkste kapitaal. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want ons werk 

vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. 

 

c r e a t i v i t e i t  

Medewerkers van Econsultancy zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in 

achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel 

van de opdrachtgever te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid.  

 

k w a l i t e i t 

Continue wordt door ons gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het 

leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat 

daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de 

klanttevredenheid centraal.  Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: 2000. 

Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen.  

 

o p d r a c h t g e v e r s 

Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Dat kan in 

bijvoorbeeld het werkveld bodem gaan van een klein (verkennend bodemonderzoek voor een woonhuis) tot 

groot (het in kaart brengen van de bodemvervuiling van een geheel vliegveld) project.  Projecten in opdracht 

van de rijksoverheid tot de particulier, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een 

grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere 

gevallen meer adviserend.  

 

Steeds vaker wordt ook onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze 

medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. 

Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten kan, indien gewenst, een uitgebreide 

referentielijst worden verschaft.  

 

 

 

Vestiging Limburg  Vestiging Gelderland  Vestiging Brabant 

Rijksweg Noord 39 Fabrieksstraat 19c Rapenstraat 2 

6071 KS  Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ  Boxmeer 

Tel. 0475 - 504961 Tel. 0314 - 365150 Tel. 0485 - 581818 

Swalmen@Econsultancy.nl Doetinchem@Econsultancy.nl Boxmeer@Econsultancy.nl

mailto:Boxmeer@Econsultancy.nl


 

 



 

Neer 25-01-2012 

F.M.H. Joosten 

Boerderijweg 4a 

6086PJ Neer 

 

Aan Burgemeester en Wethouders. 

 

 

Principe aanvraag. 

Voor ontwikkeling uitbreiding van  het het Culinair Educatiecentrum Limburg en de 

Braampeel. 

 

 

Bedrijfsontwikkelingsplan Culinair Educatiecentrum Limburg in relatie met het 

bestemmingsplan. 

 

 

 

De gemeente Leudal is bezig met het realiseren van het nieuwe bestemmingsplan 

buitengebied.   

 

Van deze gelegenheid willen wij gebruik maken om ons bedrijf Ria Joosten Catering  “Het 

Culinair Educatie Centrum”  en de verblijf accommodatie de Braampeel  aan de Doorbrand 2 

in Neer de juiste bestemming te geven  en gericht op de toekomst binnen dit nieuw 

bestemmingsplan.  

 

  Op 10 februari 2004 hebben wij vrijstelling gekregen op grond van artikel 19 lid1 van de wet 

ruimtelijke ordeningen voor het realiseren van het Culinair Educatiecentrum en de  

verblijfsaccommodatie. 

2010 hebben wij de groepsaccommodatie de Braampeel geopend en daarmee het bedrijfsplan 

zoals in 2000 gepresenteerd helemaal uitgevoerd. 

 

  Ria  Joosten Catering en evenementen is in deze 10 jaar een begrip geworden binnen Leudal 

en daarbuiten ,  een bedrijf dat staat voor  de streek en de regionale producten uit de 

omgeving. Een ontmoetingscentrum voor zakelijk en privé. 

 

 

Een bedrijf dat een voorbeeld is geweest bij de invulling van plattelandsvernieuwing en als 

een nieuwe economische drager op het plattenland. 

85 oproep medewerkers en 10 full timers hebben een plaats gevonden binnen het bedrijf Ria 

Joosten Catering en Evenementen. 

Een bedrijf waar samenwerking met en tussen  regionale ondernemers in Noord en Midden 

Limburg  een must is.  

 

Het bedrijf heeft  een luxe groepsaccommodatie waar groepen kunnen verblijven na een 

vergadering of een andere bijeenkomst of een gezellig weekend met vrienden familie en of 

kennissen Een kookstudio voor de presentatie ,kookcursussen en kook demonstraties . 

Het Culinair Educatiecentrum   een etalage (streekwinkel) en innovatie punt voor 

streekproducten.  



En ontmoetingsruimte voor vergaderingen congressen, en andere bijeenkomsten. 

En een Catering bedrijf met een evenementen organisatie. 

Verder is op deze locatie  een start punt voor fietsers en wandelaars en verhuur van fietsen.. 

  

 

 

Voorheen is afgesproken dat er geen feesten van persoonlijke aard mogen gehouden worden 

mits er een educatieve invulling bij is. 

Dit hebben wij ook altijd gerespecteerd, in deze tijd van economische crisis zullen wij een 

breder publiek moeten kunnen bedienen om ons bedrijf  in stand te kunnen houden en ons 

personeel zekerheid  voor de toekomst te bieden. 

Als de catering de rustige periode ,de wintermaanden , kan de verruiming van het gebruik 

binnen het culinair educatiecentrum dit opvangen zodat we de mensen een jaar rond werk 

kunnen bieden. 

Tevens krijgt het bedrijf dan meer  toekomst perspectief voor onze bedrijfsopvolgers ,onze 

zonen, die nu in opleiding zijn. 

 

Wij willen het bedrijf voortzetten  met hetzelfde concept zo als omschreven echter met meer 

mogelijkheden zoals een volwaardig horeca bedrijf zonder restricties , met respect voor de  

omgeving en het buitengebied.  

 

Tevens willen wij een dagvoorziening bouwen in de groene heuvel, die dient als slechtweer 

accommodatie voor de verblijfsgasten, gezamenlijk koken , voor vergaderingen en andere 

bijeen komsten. Vertrekpunt wandelaars en fietsers met terras, en uitbreiding van een 

parkeerplaats , tevens wil ik kijken of het mogelijk is om een  TIF punt te installeren. 

Educatie duurzame bouw en energie behoord tot de mogelijkheid.. 

De dagvoorziening zal verwarmd worden met aardwarmte de electra komt van de 

“windmolens” 

 

Tevens zou ik willen weten of er nog mogelijkheden zijn voor uitbreiding van de 

verblijfaccommodatie met 4 appartementen. 

Omdat er meer vraag is voor grotere groepen als verwacht. 

 

Graag zou ik een antwoord  krijgen of de gemeente  in principe bereid is om mee te werken 

aan bovenstaande plannen  als op onderdelen nog vragen zijn of verdere toelichting wil ik u 

deze graag verstrekken. 

Tevens wil ik graag weten het te volgen proces, zodat binnen het nieuwe bestemmingsplan de 

activiteiten op de Doorbrand 2 goed kunnen worden opgenomen.    

 

Vriendelijke groeten  Frans Joosten 
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