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1 Aanleiding en doel
Ten behoeve van de herontwikkeling van de Ruimte voor ruime Locatie Nieuwstraat in Veen
gemeente Aalburg en de uitbreiding van het koopcentrum Duijzer wordt momenteel een
nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor dit gebied is in 2010 een verkennend
natuuronderzoek uitgevoerd, dat in 2016 is geactualiseerd.

Met het inwerking treden van de (nieuwe) Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is de
natuurwetgeving gewijzigd. Mogelijk heeft dit consequenties voor de voorgenomen ingreep.
Voorliggende notitie betreft een actualisatie van het verkennende natuuronderzoek in het
kader van de Wet natuurbescherming.

2 Ligging en bestaande inrichting plangebied
Het plangebied is circa 42.000 m² groot en ligt aan de zuidzijde van Veen, gemeente
Aalburg, zoals te zien in figuur 1. De locatie wordt aan de noordzijde begrensd door de
Nieuwstraat en aan de oostzijde door de Rivelstraat. Verder wordt de zuidzijde van het
plangebied begrensd door agrarisch gebied en aan de westzijde door de achterkant van
een autoschadeherstelbedrijf en koopcentrum met bijbehorend parkeerterrein aan de
Groeneweg.

Figuur 1. Ligging plangebied (rood omlijnd). Bron: bewerking van Google Maps



2 (8)

3 Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze nieuwe
wetgeving heeft de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet
vervangen. De Wet natuurbescherming bestaat uit de volgende kaders:
· Natura 2000 (voorheen Natuurbeschermingswet 1998);
· soorten (voorheen Flora- en faunawet);
· houtopstanden (voorheen Boswet).

Wat betreft de gebiedsbescherming (Natura 2000) zijn er ten opzichte van de
Natuurbeschermingwet 1998 weinig wijzigingen doorgevoerd in de Wet natuurbescherming.
Ook voor het onderdeel houtopstanden zijn er ten opzichte van de Boswet weinig
veranderingen in de nieuwe wetgeving.

Voor de soortbescherming geldt dat er in de Wet natuurbescherming het een en ander is
gewijzigd ten opzichte van de Flora- en faunawet. Zo zijn er soorten die onder de Flora- en
faunawet beschermd waren, niet langer wettelijk beschermd onder de Wet
natuurbescherming. Het betreft soorten als kleine modderkruiper, bittervoorn en
rivierdonderpad en veel plantensoorten. In de Wet natuurbescherming zijn onder de
categorie ‘andere soorten’ enkele soorten opgenomen die onder de Flora- en faunawet nog
niet waren beschermd. Deze nieuwe beschermde soorten betreffen enkel soorten binnen de
soortgroepen vissen, ongewervelden en planten. Het toetsingskader van de Wet
natuurbescherming gedeelte soortenbescherming is opgenomen in bijlage 1.

4 Wet natuurbescherming: onderdeel soortenbescherming
4.1 Onderzoeksmethode
We inventariseren aan de hand van een bureauonderzoek de actuele verspreiding van
nieuwe beschermde soorten in Nederland. Hiervoor is onder andere de NDFF
geraadpleegd. Tevens is gebruik gemaakt van de eerder uitgevoerde verkennende
natuuronderzoeken voor het plangebied uit februari 2016 en juni 2010.

4.2 Planten
Resultaten
Tijdens het veldbezoek van voorgaand onderzoek is vastgesteld dat het biotoop een
voedselrijk en verstoord karakter bevat. Groeiplaatsen voor nieuw beschermde planten
soorten zijn hierdoor niet aanwezig en het voorkomen van deze soorten kan op voorhand
worden uitgesloten. Uit het bronnenonderzoek komen binnen en in de omgeving van het
plangebied tevens geen aanvullende waarnemingen naar voren van planten die (nieuw)
beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming.

Effectbepaling
Gezien de bekende verspreiding van nieuw beschermde soorten en het ontbreken van
geschikt specifiek biotoop, is het voorkomen van nieuw beschermde soorten binnen het
plangebied op voorhand uitgesloten. Vervolgonderzoek naar planten is niet noodzakelijk.

4.3 Vogels
Resultaten
Uit het voorgaande onderzoek blijkt dat binnen het plangebied geen geschikt biotoop
aanwezig is voor vogels met jaarrond beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen. Dit beeld
wordt bevestigd door het ontbreken van waarnemingen uit de geraadpleegde bronnen. Wel
zijn er voor algemeen voorkomende broedvogels diverse geschikte broedlocaties
voorhanden.
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Effectbepaling
Ook onder de Wet natuurbescherming wordt de lijst van vogelsoorten met jaarrond
beschermde vast rust- en verblijfplaatsen gehanteerd. De conclusies en aanbevelingen uit
de actualisatie van het verkennend natuuronderzoek (2016) zijn hierdoor actueel onder de
Wet natuurbescherming. Nader onderzoek naar vogels is niet noodzakelijk. Men dient
echter wel rekening te houden met de broedperiode van vogels. Opzettelijke verstoring van
broedvogels is toegestaan indien deze geen negatieve effecten heeft op de gunstige staat
van instandhouding van de betreffende soort.

4.4 Vleermuizen
Resultaten
Uit het onderzoek van 2016 blijkt dat de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen en
essentiële vliegroutes van vleermuizen op voorhand uitgesloten kunnen worden. Daarnaast
is het plangebied ongeschikt als essentieel foerageergebied voor vleermuizen vanwege het
achterwege blijven van voldoende variatie in vegetatie en daarmee het geringe
voedselaanbod.

Effectbepaling
Onder de Wet natuurbescherming zijn alle vleermuissoorten beschermd conform artikel 3.5
van de Wet natuurbescherming. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het plangebied deel
uitmaakt van het essentiële leefgebied van vleermuizen. Nader onderzoek naar vleermuizen
is niet noodzakelijk.

4.5 Overige zoogdieren
Resultaten
In het onderzoek uit 2016 is geconcludeerd dat er geen vaste rust- en/of verblijfplaatsen van
onder de Flora- en faunawet zwaarder beschermde zoogdieren aanwezig zijn in het
plangebied. Het plangebied betreft geen foerageergebied dat essentieel is voor het behoud
van de functionaliteit van vaste rust- en/of verblijfplaatsen in de omgeving. Uit bestaande
gegevens zijn tevens geen aanvullende waarnemingen bekend van zoogdieren die
beschermde zijn conform de Wet natuurbescherming.

Effectbepaling
De conclusie ten aanzien van overige zoogdieren is vergelijkbaar met de conclusies van de
natuurtoets uit 2010 en het actualisatie rapport uit 2016. Nader onderzoek naar beschermde
grondgebonden zoogdieren is niet noodzakelijk.

4.6 Amfibieën en reptielen
Resultaten
In het onderzoek uit 2016 is geconcludeerd dat het voorkomen van beschermde amfibieën
en reptielen in het plangebied op voorhand is uit te sluiten op basis van recente
verspreidingsgegevens en het aanwezige biotoop.

Effectbepaling
De conclusie ten aanzien van amfibieën en reptielen is vergelijkbaar met de conclusies van
het voorgaande onderzoek. Het voorkomen van beschermde amfibieën en reptielen kan op
voorhand worden uitgesloten. Nader onderzoek naar beide soortgroepen is niet
noodzakelijk.
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4.7 Vissen en ongewervelden
Resultaten
Uit het onderzoek van 2016 komen geen waarnemingen naar voren van beschermde vissen
en overige beschermde soorten, zoals dagvlinders of libellen. Voor beiden ontbreekt
geschikt biotoop binnen het plangebied. Uit het bronnenonderzoek blijkt, dat in de omgeving
van het plangebied tevens geen waarnemingen van ongewervelden en vissen bekend zijn.
Specifiek biotoop (onder andere droge heide, moeras, schrale hooiland) ontbreekt in de
directe omgeving van het plangebied.

Effectbepaling
De conclusie ten aanzien van beide soortgroepen is vergelijkbaar met de conclusies van de
natuurtoets uit 2010 en het actualisatie rapport uit 2016. De inrichting van het plangebied is
zodanig onveranderd gebleven dat nieuw beschermde soorten onder de Wet
natuurbescherming op voorhand uitgesloten kunnen worden. Nader onderzoek naar
beschermde vissen en ongewervelden is niet noodzakelijk.

5 Wet natuurbescherming: onderdeel Natura 2000-gebieden
5.1 Inventarisatie
Het plangebied ligt niet binnen een gebied dat is aangewezen als Natura 2000-gebied. Wel
bevinden zich gebieden met deze status in de omgeving van het plangebied. Het betreft hier
het nabijgelegen Natura 2000-gebied “Loevestijn, Pompveld & Kornsche Boezen” dat
gelegen is op een afstand van circa 4 kilometer.

Effectbepaling
In voorgaand onderzoek is geconcludeerd dat effecten van effectindicatoren zoals
verstoring door licht, geluid, beweging, trilling dan wel mechanische effecten, gelet op de
ruime effectafstand op voorhand zijn uitgesloten.

Mogelijkerwijs is er sprake van een toename van stikstofdepositie als gevolg van de
verkeersaantrekkende werking vanuit de voorgenomen ingreep. Gelet op de omvang van
het planvoornemen, zal de stikstofdepositie als gevolg van de verkeersaantrekkende
werking naar verwachting zeer beperkt zijn. In een aanvullende stikstofdepositieberekening
kan dit nader worden onderbouwd. Nadere vervolgstappen worden echter niet noodzakelijk
geacht.

6 Natuurbeleidskader: Natuurnetwerk Nederland
De voorgenomen ontwikkeling is in 2016 getoetst aan de begrenzing van het Natuurnetwerk
Nederland (NNN). Hieruit blijkt dat het gehele plangebied geen deel uit maakt van gebieden
die zijn aangewezen als NNN. Onderwijl heeft geen herbegrenzing van de bestaande NNN-
gebieden plaatsgevonden waardoor het plangebied in de huidige situatie opnieuw geen
onderdeel is van het NNN. Ruimtebeslag is hiermee op voorhand uitgesloten. Effecten op
de wezenlijke waarden en kenmerken op voorhand uitgesloten. Een nadere uitwerking van
het ‘nee, tenzij-principe’ wordt niet noodzakelijk geacht.

7 Conclusies
7.1 Soortenbescherming
Aanwezigheid van nieuwe beschermde soorten onder de Wet natuurbescherming binnen
het plangebied zijn op voorhand uitgesloten. Aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.
Vanuit het onderdeel soortenbescherming zijn er dan ook geen belemmeringen met
betrekking tot de voorgenomen ingreep.
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Wel dient gedurende de uitvoeringsfase rekening te worden gehouden met de mogelijke
aanwezigheid van broedvogels. Broedvogels zijn beschermde gedurende het broedseizoen.
Deze kwetsbare periode loopt globaal van half maart tot augustus, maar kan, afhankelijk
van de lokale meteorologische omstandigheden eerder of later beginnen en eindigen. Om te
voorkomen dat nestelende en/of broedende vogels worden aangetast, wordt aanbevolen de
werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren.

7.2 Natura 2000-gebieden
Het plangebied ligt op een afstand van 4 kilometer tot Natura 2000-gebied “Loevestijn,
Pompveld & Kornsche Boezen”. Gelet op de afstand en de aard van de voorgenomen
ontwikkeling kunnen effectenindicatoren op de instandhoudingsdoelstellingen (zoals
verstoring door licht, geluid, trillingen, beweging en mechanische effecten) op voorhand
worden uitgesloten. Mogelijkerwijs is er sprake van een toename van stikstofdepositie als
gevolg van de verkeersaantrekkende werking vanuit de voorgenomen ingreep in de
gebruiksfase. Gelet op de omvang van het planvoornemen, zal de stikstofdepositie als
gevolg van de verkeersaantrekkende werking naar verwachting beperkt zijn. Nadere
vervolgstappen worden echter niet noodzakelijk geacht.

7.3 Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied maakt geen deel uit van het NNN. In de directe omgeving zijn wel gebieden
aangewezen die hiervan deel uitmaken. Gelet op de kleinschalige aard van de
voorgenomen ingreep zal er geen sprake zijn van een aantasting van de wezenlijke
waarden en kenmerken van de NNN. Vanuit de natuurbeleidskaders zijn er geen
belemmeringen voor de voorgenomen ontwikkeling, er is geen noodzaak voor een nadere
uitwerking van het ‘nee, tenzij-principe’.
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Bijlage 1: Toetsingskader Wet natuurbescherming:
soortenbescherming

In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de soortenbescherming in Nederland geregeld.
Hierbij worden drie verschillende beschermingsregimes gehanteerd waaraan verschillende
verbodsbepalingen zijn gekoppeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de soorten van de
Vogelrichtlijn, soorten van de Habitatrichtlijn en Andere soorten. Hiervoor gelden per
beschermingsregime de volgende verbodsbepalingen:

Soorten Vogelrichtlijn (artikel 3.1 e.v.):
· lid 1) Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen;
· lid 2) Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld

in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen;
· lid 4) Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen;
· lid 5) Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort.

Soorten Habitatrichtlijn (artikel 3.5 e.v.);
· lid 1) Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV,

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het
Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen;

· lid 2) Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren;
· lid 3) Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur

opzettelijk te vernielen of te rapen;
· lid 4) Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld

in het eerste lid te beschadigen of te vernielen;
· lid 5) Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen
of te vernielen.

Andere Soorten (artikel 3.10 e.v.)
· lid 1) Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:

° onderdeel a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders,
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet,
opzettelijk te doden of te vangen;

° onderdeel b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld
in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of

° onderdeel c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij
deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
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Voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnsoorten geldt dat voortplantings- en rustplaatsen
(inclusief functionele leefomgeving) van beschermde soorten niet opzettelijk verstoord of
vernietigd mogen worden en dat exemplaren van beschermde soorten niet opzettelijk
mogen worden gedood of verwond.

Voor Andere soorten geldt dat voortplantingsplaatsen en rustplaatsen (inclusief functionele
leefomgeving) van beschermde soorten niet (opzettelijk) vernietigd mogen worden en dat
exemplaren van beschermde soorten niet (opzettelijk) mogen worden gedood of verwond.
Verbodsbepalingen ten aanzien van de verstoring zijn niet van toepassing op deze soorten.
Ten aanzien van de Andere soorten geldt dat het bevoegd gezag (provincies c.q. ministerie
van EZ) de vrijheid hebben om soorten binnen deze categorie vrij te stellen van de
verbodsbepalingen uit artikel 3.10 Wet natuurbescherming. De provincie Brabant is
vooralsnog ‘beleidsneutraal’ overgegaan, waardoor de vrijstellingslijst bestaat uit de
voormalige tabel 1 soorten uit de Flora- en faunawet, die ook onder de wet
natuurbescherming beschermd zijn. Dit betreffen soorten uit de soortgroepen zoogdieren
(aardmuis, bosmuis, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas,
huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige
bosspitsmuis, veldmuis, vos, woelrat) en amfibieën (bruine kikker, gewone pad, kleine
watersalamander, meerkikker en bastaardkikker)

Voor beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld en de voorgenomen activiteiten strijdig zijn
met de bepalingen in de nieuwe wet geldt een ontheffingsplicht indien effecten
onvermijdelijk zijn en de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Voor vogels
geldt in afwijking hierop dat voor verstoring geen ontheffing nodig is, indien de gunstige
staat van instandhouding niet in het geding is. Het is ook mogelijk om voor beide categorie
soorten te werken volgens een goedgekeurde gedragscode die is afgestemd op de Wet
natuurbescherming. Indien werkzaamheden niet aansluiten op een goedgekeurde
gedragscode, dan geldt ontheffingsplicht.

Naast bepalingen voor specifiek aangewezen soorten geldt krachtens artikel 1.11 (lid 1 & 2)
van de Wet natuurbescherming, de algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren
en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. Via deze wet wordt eenieder
medeverantwoordelijk gesteld voor de zorg en bescherming van flora en fauna en dient men
geen handelingen uit te voeren die opzettelijk soorten kunnen aantasten.


