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1 Inleiding 

Dit rapport bevat een toetsing van het plan Notenhoff op de vigerende en relevante 

natuurbeschermingswetgeving. Onderstaand inleidend hoofdstuk bevat basisinformatie 

over de herontwikkeling van zorgcentrum Notenhoff in relatie tot de 

natuurbeschermingswetgeving en de wijze waarop hieraan is getoetst. 

 
1.1 Aanleiding en doel 
In opdracht van Amer adviseurs heeft Tauw onderzoek gedaan naar de consequenties van 

natuurwetgeving voor het plan Notenhoff. De aanleiding voor de herontwikkeling is onder andere 

gelegen in de verouderde zorginstelling ‘De Notenhoff’, de omliggende seniorenwoningen die niet 

meer aan de eisen van deze tijd voldoen, en de veranderde visie in ‘zorgland’ waarbij scheiding 

van wonen en zorg een belangrijke rol speelt. Het plangebied wordt integraal opnieuw ingericht, 

waarbij naast de zorgfuncties ook ruimte wordt gezocht voor centrumfuncties. De beoogde 

ontwikkeling is nader beschreven in hoofdstuk 2. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen dient onderbouwd te worden of het voornemen ‘redelijkerwijs uitvoerbaar’ 

is. Een inschatting van eventuele belemmeringen op het gebied van natuurbescherming is hier 

onderdeel van. Reeds tijdens de planvorming dient daarom inzichtelijk te worden gemaakt of er 

mogelijk sprake is van effecten waarvoor een ontheffingsplicht geldt en of het aannemelijk is dat 

deze zal worden verkregen .  

 

In deze rapportage wordt daarom antwoord gegeven op de vraag welke 

natuurbeschermingswetgeving van belang is, en in hoeverre is de beoogde ontwikkeling 

(mogelijk) strijdig is met deze wetgeving. Ook worden de aangegeven welke consequenties daar 

aan verbonden zijn, en wat dit betekent voor de verdere planvorming en uitvoering. 

 
1.2 Natuurbeschermingswetgeving 
De huidige natuurbeschermingswetgeving kan worden onderverdeeld in soortbescherming en 

gebiedsbescherming.  

• Soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt 

inheemse dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende 

beschermingscategorieën. Voor alle activiteiten met een mogelijk effect op beschermde dier- 

en plantensoorten is toetsing aan de Flora- en faunawet noodzakelijk 

• Gebiedsbescherming wordt gewaarborgd door de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet 

beschermt Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten. Voor activiteiten met 

een mogelijk effect op deze gebieden is toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 

noodzakelijk 

• De planologische bescherming van gebieden aangemerkt als Ecologische Hoofdstructuur 

vindt primair plaats bij ruimtelijke procedures en andere vergunningaanvragen 

 

Een uitgebreide beschrijving met betrekking tot natuurbeschermingswetgeving is opgenomen in 

bijlage 2. 
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Nabij het plangebied ligt het Natura 2000-gebied ‘Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche 

Boezem’. Het plangebied grenst niet aan het Natura 2000-gebied; de afstand bedraagt circa 

1000 meter. De herontwikkeling van de planlocatie heeft ecologisch slechts lokaal invloed. Een 

significant negatief effect op de Natura 2000- richtlijngebieden en -soorten kan daarom op 

voorhand worden uitgesloten. 

 

De planlocatie is gelegen in de provincie Noord-Brabant en grenst niet aan de (provinciale) 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De planlocatie ligt op ongeveer 80 meter van een (geplande) 

ecologische verbindingszone en 160 meter van de EHS. De herontwikkeling van de planlocatie 

heeft ecologisch slechts lokaal invloed. In dit rapport is derhalve geen inhoudelijke toetsing aan 

de EHS opgenomen. 

 

Uit bovenstaande tekst blijkt dat voor de beoogde ontwikkeling alleen toetsing aan de Flora- en 

faunawet noodzakelijk is. 

 

1.3 Onderzoeksmethode 
De mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en/of diersoorten is in eerste instantie 

bepaald aan de hand van de volgende gegevens.  

• Oriënterende veldbezoeken op 29 januari 2009 en 4 februari 2009 

• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en –data 

• Vrij beschikbare gegevens van het Natuurloket 

• Vrij beschikbare gegevens op het Internet van organisaties die als doel hebben de 

verspreiding van soorten in Nederland in kaart te brengen 

 

Op basis van habitateisen, het oriënterende veldbezoek en deskundigenoordeel is een selectie 

gemaakt van de soorten die daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden. Het 

veldbezoek betreft geen volledige inventarisatie, maar is erop gericht te controleren in hoeverre 

soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen of in hoeverre de locatie voldoet aan 

de eisen die deze soorten aan hun leefomgeving stellen. 
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2 Locatie, ontwikkeling en soorten 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de huidige en toekomstige staat en 

gebruik van de planlocatie en de verwachte soorten op basis van verspreidingsgegevens, 

oriënterend veldbezoek en deskundigenoordeel. 

 
2.1 Situatie 
Om (globale) locaties aan te duiden wordt in de ecologie veel gebruik gemaakt van een raster 

van kilometerhokken, zogenaamde RD-coördinaten. Verspreidingsgegevens van dier- en 

plantensoorten worden veelal per kilometerhok gedocumenteerd. Het plangebied ligt in 

kilometerhok 131-421 en 132-421. Onderstaande figuur 2.1 geeft de ligging van het plangebied 

en kilometerhokken weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2.1 Ligging plangebied (globaal begrensd) 
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Het plangebied (zie figuur 2.2) wordt begrensd door in het westen de Langenhof, in het noorden 

de Koningin Emmastraat, in het oosten de bebouwing aan de Julianastraat, en in het zuiden het 

hertenkamp en deels de Hoofdgraaf. Grenzend aan het hertenkamp staat de Romboutstoren, een 

ruïne van een kerkje met begraafplaats. 

Het plangebied bestaat uit het zorgcentrum De Notenhoff, de bebouwing ten westen daarvan en 

het hertenpark.  

 

 

 
Figuur 2.2 : Plangebied in detail 
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Het zorgcentrum heeft twee tuinen en centraal meerdere verdiepingen (figuur 2.3). De zuidelijke 

tuin is een binnentuin met een vijver. De noordelijke tuin bestaat grotendeels uit een gazon met 

enkele solitaire bomen (coniferen, een kersenboom en een Zwarte els), en heestervakken met 

onder andere coniferen, vlinderstruiken, Laurier, Bonte hulst, Berk en Zwarte els. In de 

zuidoosthoek staat een stenen schuurtje. 

De bebouwing ten westen van het zorgcentrum bestaat grotendeels uit laagbouw 

(seniorenwoningen). In zowel de seniorenwoningen als het zorgcentrum zelf zijn verschillende 

stootvoegen, gaten in de aansluiting van dakbalk en buitenmuur, losliggende en iets 

omhoogstaande dakpannen op de nok van daken, en gebroken roosters in 

ontluchtingsdakpannen aanwezig, (figuren 2.4, 2.5 en 2.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   B 

Figuur 2.3: Het zorgcentrum zelf 

A. Zuidelijke binnentuin 

B. Verdieping in het centrale deel van het zorgcentrum 
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A                           B 

Figuur 2.4: Gaten in bebouwing 

A. Gat bij dakbalk en buitenmuur bij een seniorenwoning (Merelplein).  

B. Ontluchtingsdakpan met gebroken rooster in de rode cirkel (Lijsterplein). 

 

 

 

 A   B 

Figuur 2.5: Stootvoegen 

A. Stootvoeg en losse baksteen 

B. Stootvoeg bij de verdieping in het centrale deel van het zorgcentrum 
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Figuur 2.6:  Stootvoeg met mogelijke sporen van vleermuisuitwerpselen 

 

Langs de straatjes en pleintjes in het plangebied staan vrijwel overal laag sierplantsoen, met 

onder andere Mahonia, Hazelaar, Sneeuwbes, Zuurbes, Liguster, Laurier, Forsythia en 

Rozenbottel. In het sierplantsoen zijn ook diverse bomen aanwezig zoals platanen, gewone 

essen, kersenbomen, berken, meidoorns en esdoorns (zie figuur 2. 7). Bijna alle bomen zijn 

relatief jong en ongeveer tien meter hoog. De platanen rond het Merelplein zijn echter veel groter 

(figuur 2.8A). 

Aansluitend op de Langenhof liggen bij het Merelplein, Putterplein, tussen het Koolmees- en 

Vinkenpad (figuur 2.8B), en op de hoek met de Koningin Emmastraat gazons met oudere bomen 

(met Walnoot en Kers bij de Koningin Emmastraat en Esdoorn langs de hele Langenhof). Langs 

een deel van de Koningin Emmastraat en een deel van de Langenhof staan de bomen in 

lijnbeplanting (figuur 2.9). Deze bomen (Walnoot, Esdoorn en Kers) zijn ouder en ongeveer 20-30 

meter hoog met een stamdiameter van ongeveer 80 à 90 centimeter. 

Het hertenkamp bestaat uit een vijver en grasweide met verspreid oude bomen (Okkernoot) en 

recent aangeplante kleinere bomen. Op het terrein staan twee schuurtjes. Tussen het 

hertenkamp en de bebouwing van het plangebied staat een oude, deels houten, deels stenen 

schuur of opslagloods (figuur 2.10). De vijver grenst aan de begraafplaats. De oevers van de 

vijver zijn erg steil en nauwelijks begroeid. 

Tussen de Romboutstoren en het landelijke gebied  loopt de Hoofdgraaf met bebouwing aan de 

landschappelijk ogende kant; de afstand tot het landelijke gebied is ongeveer 150 meter.  
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 A                B 

Figuur 2.7: Straten in het deel van het plangebied met de seniorenwoningen 

A. Nachtegaallaantje, met Meidoorn in laanbeplanting 

B. Doorkijk door Lijsterplein richting Koningin Emmastraat, met rechtsvoorin   de grens het hertenkamp  

A       B 

Figuur 2.8: Open ruimte in het deel van het plangebied met de seniorenwoningen 

A. Merelplein, met onder andere grote platanen 

B. Putterplein, met aan de Langenhof de walnoten (rechts actherin op de foto) en edsoorns (links achterin op de foto) 
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 A                 B 

Figuur 2.9: Laanbeplanting 

A. Laanbeplanting aan de Koningin Emmastraat (esdoorns en walnoten).  

B. Laanbeplanting aan de Langenhof op de hoek met de Koningin Emmastraat (walnoten en kersen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A                        B 

Figuur 2.10: Hertenkamp 

A. Overzicht van het hertenkamp. Op de voorgrond de okkernoten,  de Romboutstoren is ook zichtbaar 

B. Deels houten, deels stenen schuur tussen het hertenkamp en het zorgcentrum 
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2.2 Beoogde ontwikkeling 
De beoogde ontwikkeling bestaat uit het herinrichten van het plangebied. De bebouwing wordt 

gefaseerd gesloopt. Vervolgens wordt er gefaseerd nieuwbouw gepleegd (figuur 2.11 ). 

Bebouwing vindt direct na sloop plaats. De werkzaamheden zijn gepland van 2010 tot 2014/2015 

De fasering van de aanleg van nieuw openbaar groen is nog niet bekend. 

 

 

 
Figuur 2.11: Fasering werkzaamheden 

 



 

 

 

 

 

Kenmerk R001-4626940SIM-ege-V01-NL 

 

Natuurtoets te Andel 

 

17\34 

De nieuwbouw bestaat uit drie complexen van bebouwing en losse woningen (zie figuur 2.12). De 

complexen bieden de ruimte aan enerzijds de Notenhoff en centrumfuncties, en anderzijds aan 

kleinschalig wonen. De andere woningen hebben gevarieerde doelgroepen inclusief senioren en 

starters. 

De laanbeplanting langs de Koningin Emmastraat en een deel van de Langenhof blijft 

ongemoeid. De huidige bomen en plantsoenen in het plangebied worden verwijderd. In het 

gebied is centraal gelegen een nieuwe waterpartij voorzien. 

Of en hoe het hertenkamp wordt gehandhaafd, is nog niet duidelijk [pers. med. mevrouw Goes, 

Woonservice Meander]. In deze toets wordt ervan uitgegaan dat het plangebied wordt ingericht 

zoals in het masterplan is weergegeven (figuur 2.12). In het masterplan staat geen hertenkamp 

aangegeven. Daarom wordt er in deze natuurtoets vanuit gegaan dat het hertenkamp geruimd 

wordt. De gedomesticeerde dieren van het hertenkamp vallen buiten het kader van deze 

natuurtoets.  

 

 

 
Figuur 2.12: Stedenbouwkundige model. (bron Masterplan ‘de Notenhoff’) 
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2.3 Selectie van verwachte soorten 
Voor de toetsing op natuurwaarde dient bepaald te worden welke beschermde dier- en 

plantensoorten aanwezig zijn. Onderstaand zijn de mogelijk aanwezige door Flora- en faunawet 

beschermde soorten geselecteerd. 

 

In de Flora- en faunawet wordt onderscheid gemaakt in drie tabellen beschermde soorten: 

tabel 1-soorten (niet bedreigd), tabel 2-soorten (beschermd) en tabel 3-soorten (strikt 

beschermd). Voor tabel 1-soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig 

beheer, onderhoud of gebruik; deze worden in dit rapport daarom niet specifiek benoemd. 

 

Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat het gebied waarin het plangebied ligt met 

overwegend lage mate van volledigheid is onderzocht op het voorkomen van de verschillende 

soortgroepen uit de drie beschermingscategorieën. Op basis van verschillende literatuur- en 

internetbronnen is nader bekeken welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten (tabel 2 

of 3) in of in de omgeving van het plangebied voor kunnen komen. Op basis van habitateisen, de 

oriënterende veldbezoeken en deskundigenoordeel is een selectie gemaakt van de soorten die 

daadwerkelijk in of nabij de planlocatie verwacht worden. 

 

NB. Hoewel vleermuizen zoogdieren zijn, worden deze vanwege hun afwijkende eigenschappen 

als afzonderlijke groep behandeld.  

 

Flora 

Uit de gegevens van het natuurloket blijkt dat geen tabel 2- of 3-soorten in het plangebied 

voorkomen. De tabel 2- en 3-soorten vaatplanten zijn veelal de soorten die gebonden zijn aan 

specifieke standplaatsfactoren. Bij de oriënterende veldbezoeken (29 januari 2009 en 4 februari 

2009) is een indruk verkregen van de aanwezige standplaatsen en is gekeken naar de aanwezige 

soorten (vaat)planten. Gezien de locatie en groeiplaatsomstandigheden (plantsoenen, tuinen of 

gazon op voedselrijke grond is redelijkerwijs uit te sluiten dat er tabel 2- of 3-soorten vaatplanten 

voorkomen in het plangebied.  

Hiermee is een negatief effect op beschermde flora op deze locatie uit te sluiten. 

 

Zoogdieren 

Het plangebied is in principe geschikt voor grondgebonden zoogdieren. Op basis van 

verspreidingsgegevens [Broekhuizen et al, 1992, www.telmee.nl, www.zoogdierenatlas.nl, 

www.waarneming.nl] en de afwezigheid van geschikt habitat, is het uit te sluiten dat er 

beschermde tabel 2- of 3-soorten zoogdieren in het plangebied voorkomen. 

Hiermee is ook een negatief effect op beschermde flora op deze locatie uit te sluiten. 
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Vleermuizen 

Alle soorten vleermuizen zijn opgenomen in tabel 3 van de Flora- en faunawet en genieten 

hierdoor strikte bescherming.  

Uit de gegevens van de Zoogdierenatlas van TelMee (www.zoogdieratlas.nl) en de 

zoogdierenatlassen van [Broekhuizen et al. 1992] en [Limpens et al, 1994] blijken in (de 

omgeving van) het plangebied de volgende soorten te kunnen voorkomen:  

• Gewone dwergvleermuis 

• Watervleermuis 

• Ruige dwergvleermuis 

• Laatvlieger 

• Gewone grootoorvleermuis 

Met de aanwezigheid van stootvoegen, gaten onder dakbalken en ontluchtingsdakpannen met 

kapotte roosters kan het plangebied mogelijk als verblijfplaats dienen voor gebouwbewonende 

soorten zoals onder andere de Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Er zijn duidelijke 

aanwijzingen dat deze hier ook daadwerkelijk voorkomen (figuur 2.10).  

Met name de oudere, grote bomen kunnen mogelijk een rol spelen als verblijfplaats voor soorten 

als de Ruige dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. De bomen langs de Langenhof, 

Nachtegaallaantje, Lijsterplein vormen lijnvormige elementen die van belang kunnen zijn voor 

foerageer- en/of aanvliegroutes. De verschillende open ruimtes (gazons en pleintjes) met bomen 

erin en omheen zijn mogelijk geschikt foerageergebied. Het hertenkamp met verspreid bomen en 

een waterpartij is ook een mogelijk geschikt foerageergebied. 

De Romboutstoren en aangrenzend terrein herbergen mogelijk ook verblijfplaatsen voor 

vleermuizen. Dit terrein was echter niet toegankelijk tijdens de veldbezoeken en ligt buiten het 

plangebied. Het plangebied ligt niet ver van het landelijk gebied (ongeveer 150 meter), en vormt 

daarmee mogelijk een onderdeel van een groter leefgebied van deze soortgroep. 

 

Vogels 

De soortgroep vogels heeft in de Flora- en faunawet een bijzondere status: Alle broedende 

vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn beschermd tijdens het 

broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli).  

Het plangebied met zijn vele sierplantsoen en bomen, is voor algemeen voorkomende 

broedvogels geschikt als broedhabitat. Tijdens de veldbezoeken zijn onder meer de volgende 

soorten waargenomen: 

• Staartmees 

• Koolmees 

• Merel 

• Spreeuw  

• Huismus 

• Zwarte kraai 

Naast het feit dat nestelende vogels tijdens het broedseizoen strikt beschermd zijn, is de vaste 

verblijfplaats (én functionele omgeving) van enkele roofvogel-, uilen- en spechtensoorten jaarrond 

beschermd. Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 2.  

In het plangebied zijn geen spechtengaten of kraaiennesten geconstateerd.  
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De kapotte ontluchtingsdakpannen en de opstaande nokdakpannen kunnen mogelijk als 

nestlocatie door gierzwaluwen in gebruik zijn en/of worden genomen. De grootste aantallen 

arriveren in Nederland doorgaans vanaf eind april. Gierzwaluwen zijn kolonievogels die 

gedurende meerdere jaren van dezelfde broedlocatie gebruik maken.  

 

Amfibieën 

De gegevens van natuurloket laten drie tabel 2- of 3-soorten zien. Uit de gegevens van Ravon 

(www.ravon.nl), www.waarneming.nl en www.telmee.nl blijken de volgende soorten in de, wijde, 

omgeving van het plangebied te zijn waargenomen: 

• Heikikker 

• Rugstreeppad 

• Kamsalamander 

Het plangebied herbergt echter momenteel geen geschikt voortplantingwater voor deze soorten. 

Het enige water in het plangebied zijn de geïsoleerde vijvers in de binnentuin van het 

zorgcentrum en in het hertenkamp. Daarmee is uit te sluiten dat deze soorten momenteel in het 

plangebied voorkomen. 

 

De werkzaamheden in het gebied houden enkele jaren aan. Gedurende die jaren veranderen 

omstandigheden in het plangebied. Door de werkzaamheden kan regenwater stagneren (in 

bijvoorbeeld sporen van zwaar materieel). Ook komen er mogelijk tijdelijk zanddepots en 

uitgravingen in het plangebied voor en bij de aanleg van de waterpartij kunnen tijdelijk locaties 

met ondiep water ontstaan. Ondiepe plassen kunnen als voortplantingwater voor de 

Rugstreeppad (tabel 3-soort)dienen [www.ravon.nl, Spitzen – van der Sluijs , 2006 ], grofweg van 

maart tot augustus-september. Rugstreeppadden graven zich tijdens het paarseizoen overdag in 

en overwinteren ondergronds of in schuilplekken. Zanddepots vormen voor de Rugstreeppad 

mogelijke overwinterings- en overnachtingplaatsen. De Rugstreeppad is een zeer mobiele soort 

[Spitzen – van der Sluijs et al, 2007] die zich over grote afstanden verspreidt op zoek naar nieuw 

voortplantingswater. De Rugstreeppad is waargenomen in de wijde omgeving van het 

plangebied. Het is daarom op voorhand niet uit te sluiten dat de Rugstreeppad tijdens de 

werkzaamheden het gebied zal koloniseren. Indien rugstreeppadden gebruik gaan maken van het 

plangebied kunnen de werkzaamheden niet zondermeer worden voortgezet. Rugstreeppadden 

en hun leefgebied zijn strikt beschermd.  

Door het toepassen van afschermende maatregelen kan voorkomen worden dat rugstreeppadden 

de planlocatie koloniseren. In dat geval is een negatief effect op deze soort uit te sluiten. 

Reptielen 

Uit de gegevens van Ravon (www.ravon.nl) en www.telmee.nl blijken er geen beschermde 

soorten reptielen in de omgeving van het plangebied te zijn waargenomen.  

Daarmee is uit te sluiten dat deze soorten in het plangebied voorkomen. Hiermee is ook een 

negatief effect op beschermde reptielen op deze locatie uit te sluiten. 
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Vissen 

Gezien de geïsoleerdheid en type van open water in het plangebied, kan uitgesloten worden dat 

er beschermde vissoorten voorkomen in het plangebied. Hiermee is ook een negatief effect op 

beschermde vissoorten op deze locatie uit te sluiten. 

 

Dagvlinders 

Diverse dagvlinders hebben een door de Flora- en faunawet beschermde status. Op basis van 

verspreidingsgegevens [Bos et al.,2006 en EIS-Nederland et al., 2007a] worden binnen of nabij 

het plangebied geen beschermde dagvlinders verwacht. Hoewel voor dagvlinders nooit volledig 

uit te sluiten is dat een beschermd exemplaar zich in of nabij het plangebied ophoudt, zal er 

gezien de afwezigheid van geschikt biotoop, geen negatief effect op populaties van beschermde 

dagvlinders optreden. 

 

Libellen 

Diverse libellen zijn in de Flora- en faunawet als beschermde soort opgenomen. Op basis van 

verspreidingsgegevens [Dijkstra et al.,2002 en EIS-Nederland et al., 2007b] worden binnen of 

nabij het plangebied geen beschermde libellen verwacht. Hoewel ook voor libellen nooit volledig 

uit te sluiten is dat een beschermd exemplaar zich in of nabij het plangebied ophoudt, zal er 

gezien de afwezigheid van geschikt biotoop, geen negatief effect op populaties van beschermde 

libellen optreden. 

 

Overige ongewervelden 

Als ongewervelden zijn in de Flora- en faunawet naast dagvlinders en libellen ook enkele kevers 

(Vliegend hert, Brede geelrandwaterroofkever, Gestreepte waterroofkever, Heldenbok, 

Juchtleerkever), weekdieren (Bataafse stroommossel, Platte schijfhoren) en een kreeftachtige 

(Rivierkreeft) beschermd door de Flora- en faunawet. Het plangebied en directe omgeving 

voorzien voor geen van deze soorten in een geschikt habitat en/of bevat geen geschikte 

(landschaps)elementen. De aanwezigheid van en effecten op deze soorten worden dan ook 

uitgesloten. 
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2.4 Samenvatting verwachte tabel 2- en 3-soorten 
Op basis van de verspreidingsgegevens uit de beschikbare literatuurbronnen en het oriënterend 

veldbezoek zijn in de onderstaande tabel 2.1 de soorten weergegeven, waarvan verwacht wordt 

dat deze in of in de nabije omgeving van het plangebied voor kunnen komen. In de tabel zijn 

alleen de zwaarder beschermde soorten opgenomen (tabel 2 en 3). De licht beschermde soorten 

(tabel 1) waarvoor veelal een vrijstelling geldt, zijn niet genoemd. Rode Lijst soorten zonder 

beschermde status zijn evenmin opgenomen. 

 

 
Tabel 2.1 Beschermde soorten (tabel 2/3) die op basis van verspreidingsgegevens, veldbezoek en 

deskundigenoordeel in of in de nabije omgeving van het plangebied aanwezig kunnen zijn 

 

Soortgroep Verwachte soorten (tabel 2/3) 

Vleermuizen Gewone dwergvleermuis, Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger en 

Gewone grootoorvleermuis  (tabel 3) 

Vogels (broedvogels) Verschillende algemeen voorkomende soorten  

Vogels (jaarrond beschermde 

nesten) 

Gierzwaluw 

Amfibieën Rugstreeppad 
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3 Toetsing Flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: In welke mate worden door de 

Flora- en faunawet beschermde soorten planten of dieren door de beoogde activiteiten 

beïnvloed en is hiervoor een ontheffing van die wet noodzakelijk?  

 
3.1 Inleiding toetsing 
De bescherming van inheemse dier- en plantensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. 

De wet maakt onderscheid in drie categorieën beschermde soorten:  

• Tabel 1-soorten: De meest algemene, niet bedreigde soorten. Voor deze soorten geldt een 

vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen, bestendig gebruik of beheer en onderhoud 

• Tabel 2-soorten: Beschermde soorten. Hiervoor geldt een vrijstelling bij bestendig gebruik of 

beheer en onderhoud wanneer wordt gehandeld volgens een geaccordeerde en door de 

initiatiefnemer onderschreven gedragscode 

• Tabel 3-soorten: Strikt beschermde soorten waaronder de Habitatrichtlijnsoorten en een 

selectie van bedreigde soorten 

 

Naast de bescherming van soorten uit tabel 1, 2 en 3 kent de wet een zorgplicht. Deze zorgplicht 

geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, ook als er ontheffing of 

vrijstelling is verleend.  

Een nadere beschrijving van de Flora- en faunawet is opgenomen in bijlage 2. 

 
3.2 Overzicht effecten 
De beoogde (ruimtelijke) ingreep heeft een mogelijk effect op beschermde dier- en 

plantensoorten. Hierbij is onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente invloeden die 

effecten kunnen veroorzaken. Dit zijn: 

 

Tijdelijke invloeden: 

• Geluid bij grondwerken 

• Extra licht tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden 

• Verhoogde aanwezigheid en beweging van mensen en materieel 

 

Permanente invloeden: 

• Afbraak van gebouwen 

• Kap van bomen 

• Verwijderen van plantsoen en gazon 

• Veranderde verlichtingsintensiteit 

• Demping vijver in hertenkamp 
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3.3 Toetsing aanwezige soorten 
In het vorige hoofdstuk is beschreven in hoeverre dier- en plantensoorten daadwerkelijk in het 

plangebied kunnen voorkomen en/of in hoeverre het voldoet aan de eisen die deze soorten aan 

hun leefomgeving stellen. Vastgesteld is dat de volgende soorten / soortgroep door de ingreep 

beïnvloed kunnen worden: 

• Vleermuizen 

• Vogels 

• Rugstreeppad 

 

In deze paragraaf is getoetst of het beoogde voornemen een effect kan hebben deze 

beschermde soorten / soortgroep.  

De Flora- en faunawet gaat uit van het voorzorgsbeginsel en stellen dat effecten met zekerheid 

moeten kunnen worden uitgesloten. Wanneer effecten mogelijk zijn, en wanneer op basis van het 

oriënterend veldbezoek of actuele verspreidingsgegevens niet met zekerheid vast te stellen is of 

een soort aanwezig is, kan daarom nader onderzoek noodzakelijk zijn. 

 

Vleermuizen  

Vleermuizen zijn nachtactieve dieren. Gedurende de dagperiode rusten zij in rustige, donkere en 

koele ruimtes. Het is niet uit te sluiten dat er overdag vleermuizen in het plangebied aanwezig 

zijn. Vleermuizen maken gebruik van een netwerk in een landschap. Naast vaste verblijfplaatsen 

zijn onderdelen van dit netwerk vliegroutes van en naar foerageergebieden en/of verblijfplaatsen, 

en foerageergebieden zelf. Het is niet uit te sluiten dat het plangebied een belangrijke rol speelt 

voor vleermuizen in een dergelijk netwerk als foerageer- en vliegroutegebied. 

In onderstaande tabel zijn de mogelijke effecten van de verschillende invloeden per verwachtte 

vleermuissoort weergegeven. 
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Tabel 3.1: Mogelijke effecten op de vleermuissoorten die in het gebied verwacht kunnen worden.  

 

Invloed Laatvlieger 
Gewone 

dwergvleermuis 

Ruige 

dwergvleermuis 

Gewone 

grootoorvleermuis 
Watervleermuis 

Geluid bij 

grondwerken 

++ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen en 

aanvliegroute) 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen) 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen) 

++ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen) 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen)

Licht tijdens 

sloop- en 

bouwwerkzaam

-heden 

++ 

(geschiktheid 

foerageer- en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

foerageer- en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

foerageer- en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

foerageer- en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

foerageer- en 

vliegroute) 

Meer mensen 

en materieel 
-- -- -- -- -- 

Afbraak van 

gebouwen 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen) 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen) 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen) 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen) 

-- 

Kap van bomen 

++ 

(verlies van 

foerageergebied en 

vliegroutes) 

++ 

(verlies van 

foerageergebied en 

vliegroutes) 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen, verlies van 

foerageergebied en 

vliegroutes) 

++ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen, verlies van 

foerageergebied en 

vliegroutes) 

+ 

(verlies van 

mogelijke verblijf-

plaatsen, verlies 

van 

foerageergebied 

en vliegroutes) 

Verwijderen 

van plantsoen 

en gazon 

++ 

(verlies van 

foerageergebied) 

++ 

(verlies van 

foerageergebied) 

++ 

(verlies van 

foerageergebied) 

++ 

(verlies van 

foerageergebied) 

-- 

Veranderde 

lichtintensiteit 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen en 

vliegroute) 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen en 

vliegroute) 

++ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen) 

+ 

(geschiktheid 

verblijfplaatsen, 

aanvliegroute en 

foerageerplaatsen)

Demping van 

vijver in 

hertenkamp 

-- -- -- -- 

++ 

(verlies van 

foerageergebied) 

 

-- = geen negatief effect verwacht, ++ = mogelijk sterk negatief effect verwacht, + = mogelijk negatief effect verwacht 

Bronnen: [Lange et al, 1994], protocol Vereniging Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (vzz, 2 juni 2008) en [Kapteyn, 1995] 
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Vogels  

Alle broedende vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn 

beschermd tijdens het broedseizoen. Het is niet uit te sluiten dat er verschillende vogels gaan 

broeden in de bomen en plantsoenen in het plangebied. De sloop van gebouwen en het 

verwijderen van bomen en struiken dienen gezien te worden als een voor bijna alle vogels 

verstorende activiteit. Door het verwijderen van de bomen en struiken en slopen van gebouwen 

buiten het broedseizoen te plannen, wordt voorkomen dat broedende vogels gestoord worden en 

nesten en de directe functionele omgeving worden beschadigd en/of vernield. 

Nesten van de Gierzwaluw zijn niet opgenomen in de lijst van jaarrond beschermde nesten, maar 

worden binnen afzienbare tijd waarschijnlijk wel hieraan toegevoegd. Vooruitlopend daarop 

interpreteert de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) artikel 11 van de Flora- 

en faunawet (zie bijlage 2) als volgt: “nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten 

afhankelijke soorten (…Gierzwaluw….) zijn, indien ze nog in functie zijn, jaarrond beschermd 

onder artikel 11”. 

De gebouwen herbergen mogelijk vaste nesten van de Gierzwaluw. Sloop van de gebouwen kan 

betekenen dat deze nesten verloren gaan.  

In het kader van de Zorgplicht (zie bijlage 2) moet zeker gesteld zijn dat bij aanvang van de 

werkzaamheden geen broedende vogels voorkomen in het plangebied. 

 

Amfibieën 

Door de werkzaamheden in het plangebied gedurende meerdere jaren, is het niet uitgesloten dat 

de locatie in eerste instantie geschikt wordt voor kolonisatie door rugstreeppadden. Deze soort is 

strikt beschermd. De werkzaamheden kunnen exemplaren van deze soort en het leefgebied 

vernielen en beschadigen. Door het plaatsen van schermen kan echter voorkomen worden dat 

Rugstreeppad in het gebied aanwezig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ Nesten van gierzwaluwen worden mogelijk in 2009 nog formeel opgenomen in de lijst van jaarrond beschermde 

nesten. Vooruitlopend hierop is bij de beoordeling van de effecten van de ingreep is er van uit gegaan dat deze 

nesten jaarrond beschermd zijn. 
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3.4 Conclusies toetsing Flora- en faunawet 
In de onderstaande tabel zijn de beschermde tabel 2- en 3-soorten uit de Flora- en faunawet 

opgenomen waarvan niet uitgesloten kan worden dat zij geschaad worden door de ingreep. 

Eventueel overtreden verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet zijn eveneens weergegeven. 

 

 

Tabel 3.2 Daadwerkelijk aangetroffen of verwachte beschermde soorten (Ffw tabel 2 of 3) die mogelijk 

geschaad worden door de ingreep 

 

Soortgroep Soorten planlocatie Verbodsbepalingen* 

Vleermuizen Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis, 

Watervleermuis, Ruige dwergvleermuis en Gewone 

dwergvleermuis  

9, 11 

Broedvogels, 

tijdens broedseizoen 

Geen (aantasting van) broedvogels ,mits uitvoering 

van werkzaamheden buiten broedseizoen plaatsvindt 

Niet van toepassing 

¹Broedvogels, 

vaste verblijfplaatsen 

Gierzwaluw 9, 11, 12 

Amfibieën Rugstreeppad 9, 11 

*Toelichting verbodsbepalingen tabel: 

Artikel 2: Zorgplicht en Zorgvuldig handelen ten aanzien van alle plant- en diersoorten, al dan niet beschermd 

Artikel 8: Verbod: plukken, uitsteken, vernielen, beschadigen of verwijderen van beschermde planten 

Artikel 9: Verbod: opsporen, vangen, bemachtigen, doden, verwonden van beschermde dieren 

Artikel 10: Verbod: opzettelijk verontrusten van beschermde dieren 

Artikel 11: Verbod: wegnemen, verstoren, aantasten van verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen 

Artikel 12: Verbod: zoeken, rapen, beschadigen, vernielen of uit nesten nemen van eieren 

Artikel 13: Verbod: onder zich hebben van beschermde planten, dieren, eieren of producten hiervan 

 

De Flora- en faunawet gaat uit van het voorzorgsbeginsel en stelt dat een overtreding van 

verbodsbepalingen met zekerheid moet kunnen worden uitgesloten. Wanneer effecten mogelijk 

zijn, en wanneer op basis van het oriënterend veldbezoek of actuele verspreidingsgegevens niet 

met zekerheid vast te stellen is of een soort aanwezig is, is nader onderzoek noodzakelijk. Ook bij 

het aanvragen van een eventuele ontheffing dient de aanwezigheid van de betreffende soort 

aangetoond te worden. Uitsluitsel of de beoogde ontwikkeling ‘redelijkerwijs uitvoerbaar’ is, is pas 

mogelijk op basis van voldoende en actuele gegevens beschikbaar.  
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Nader onderzoek 

Momenteel is het gebruik van het plangebied door verschillende vleermuissoorten niet met 

zekerheid vast te stellen. Ook voor de Gierzwaluw kan momenteel niet met zekerheid worden 

geconcludeerd of deze soort in het plangebied wel of geen vaste nestlocaties in gebruik heeft of 

gaat nemen. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk naar het gebruik van het plangebied door 

vleermuizen en de Gierzwaluw. 

 

Bij ontheffingsaanvragen dient rekening gehouden te worden met een proceduretijd die kan 

oplopen tot zes maanden. De noodzaak tot het in bezit hebben van een ontheffing is echter 

gekoppeld aan de uitvoeringsfase (waarbij echter wel aan de door het Bevoegd Gezag gestelde 

eisen voldaan moeten zijn, vóór aanvang van de werkzaamheden). De ruimtelijke vergunnings- 

en/of planprocedures kunnen ongehinderd doorgang vinden en hoeven geen vertraging op te 

lopen míts de uitvoerbaarheid van het plan of ontwikkeling reëel is. Een inschatting van de 

waarschijnlijkheid van het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

maakt hier deel van uit. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 

In opdracht van Amer adviseurs heeft Tauw het plan ‘Notenhoff’ getoetst aan de vigerende 

en relevante natuurbeschermingswetgeving. Het plan ‘Notenhoff’behelst het herinrichten 

van het plangebied, waarbij de bestaande bebouwing en openbaar groen verwijderd 

worden en het gebied totaal opnieuw wordt ingericht. De relevante 

natuurbeschermingswetgeving is de Flora- en faunawet. Dit hoofdstuk geeft op grond van 

vrij beschikbare gegevens en de twee oriënterende veldbezoeken, de belangrijkste 

conclusies en aanbevelingen weer. 

 
4.1 Conclusies Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet heeft gevolgen voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling in het kader van 

plan ‘Notenhof’. De Zorgplicht strekt zich uit tot alle dieren en planten. Ook niet beschermde 

dieren dienen te worden ontzien tijdens de werkzaamheden. 

 

Vleermuizen 

De Flora- en faunawet stelt dat een overtreding van verbodsbepalingen met zekerheid moet 

kunnen worden uitgesloten. Het plangebied speelt mogelijk een belangrijke rol voor vleermuizen, 

zoals de Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, 

Laatvlieger en Watervleermuis. Er zijn aanwijzingen dat er zich vaste verblijfplaatsen kunnen 

bevinden. Ook is het plangebied mogelijk een foerageergebied en onderdeel van vliegroutes voor 

vleermuizen. Daarmee kan de beoogde ontwikkeling in overtreding van de Flora- en faunawet zijn 

en is een ontheffing van de Flora- en faunawet verplicht. 

 

Vereist nader onderzoek vleermuizen 

Nader onderzoek naar het mogelijke gebruik van het plangebied door verschillende strikt 

beschermde vleermuissoorten is noodzakelijk. Op basis van de resultaten van het soortgericht 

onderzoek, kan besloten worden of ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd moet 

worden . 

 

Vogels 

Alle broedende vogels, de in functie zijnde nesten én de functionele omgeving hiervan zijn 

beschermd tijdens het broedseizoen (voor de meeste soorten globaal van maart tot en met juli). 

De werkzaamheden moeten als een voor broedvogels verstorende activiteit worden beschouwd. 

Sloop van gebouwen en verwijderen van bomen en struiken dienen buiten het vogelbroedseizoen 

plaats te vinden. In het kader van de Zorgplicht moet zeker gesteld zijn dat er bij aanvang van de 

werkzaamheden er zich geen broedende vogels bevinden in het plangebied. 

 

Voor de Gierzwaluw geldt bovendien dat de bebouwing in het plangebied mogelijk vaste 

broedplaatsen (nesten) biedt. Momenteel is deze soort nog niet officieel opgenomen in de lijst 

van soorten van wie hun nesten jaarrond beschermd zijn; maar wordt mogelijk daar wel in 

opgenomen. De Minister van LNV beslist hierover in 2009, maar interpreteert artikel 11 al zodanig 

dat gebruikte vaste nesten van gierzwaluwen jaarrond beschermd zijn.  
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Aanbevolen nader onderzoek gierzwaluwen  

Gelet op de mogelijke consequenties wanneer nesten van gierzwaluwen formeel worden 

opgenomen in de lijst van jaarrond beschermde nesten en de lange duur van de werkzaamheden 

is nader onderzoek naar het gebruik van het plangebied door de Gierzwaluw aan te bevelen. 

 

Rugstreeppad 

Met de huidige vrij beschikbare gegevens kan niet met zekerheid worden geconcludeerd of 

kolonisatie van het plangebied gedurende de werkzaamheden door de Rugstreeppad kan worden 

uitgesloten. Wanneer rugstreeppadden het plangebied gebruiken zijn zij en hun directe omgeving 

strikt beschermd. 

 

Aanbevolen preventief weren Rugstreeppad 

Het preventief voorkómen dat rugstreeppadden het plangebied kunnen koloniseren, verdient de 

voorkeur boven pas maatregelen nemen nadat de rugstreeppad het gebied in gebruik heeft 

genomen. Tauw adviseert om preventief rugstreeppadden te weren. Het plaatsen van een  

paddenscherm is daarvoor bijvoorbeeld een doeltreffende maatregel. Hiermee kan met zekerheid 

worden gesteld dat de Rugstreeppad geen gebruik gaat maken van (delen van) het plangebied 

 

Nader onderzoek in de uitvoeringsfase 

Afhankelijk van de tijd tussen dit onderliggende onderzoek en van de sloop van gebouwen en 

verwijderen van bomen en struiken, kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn naar de 

aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten. Met name bij het in ongebruik raken van 

de bebouwing is de kans op nieuwsvestiging van beschermde soorten aanwezig. De conclusies 

van dit onderzoek zijn daarom hooguit tot vijf jaar geldig. 

 

Ontheffing per deelgebied 

Ontheffingen in het kader van de Flora- en faunawet zijn maximaal vijf jaar geldig. Aangezien de 

werkzaamheden vier tot vijf jaar duren, kan vertraging in de werkzaamheden leiden tot het niet 

hebben van een geldige ontheffing. Daarom kan overwogen worden om per deelgebied een 

ontheffing aan te vragen. 
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4.2 Aanbevelingen 
• Het is wellicht mogelijk om zoveel mogelijk bestaande elementen (zoals oudere bomen) te 

sparen tijdens de herontwikkeling. Oudere bomen zijn vaak beeldbepalend voor een gebied, 

en belangrijk voor de herkenning en gebruik van het, wat stedelijke, landschap door 

verschillende diersoorten (waaronder vogels en vleermuizen). Ook vertegenwoordigen zij 

meer groenwaarde dan opnieuw aangeplante jonge bomen. De inrichting heeft zo eerder een 

‘volwassen’ karakter 

 

• Om de storende invloed van licht op de nachtactieve vleermuizen te verminderen, zou het 

bouwlicht wat s’nachts eventueel aan blijft zoveel mogelijk naar beneden gericht kunnen 

worden, en met een kap worden afgeschermd om lichtverstrooiing te voorkomen 

 

• Met de toekomstige inrichting van het plangebied zou, naast het intact laten van bestaande 

elementen zoals oudere bomen, tevens rekening gehouden kunnen worden met natuur in 

algemene zin. Zo kan bij de inrichting van de nieuwe waterpartij gekozen worden voor 

natuurvriendelijke oevers in plaats van een strakke houten beschoeiing. Op dergelijk oevers 

kan met een goed beheer op de overgangszone van water naar land een bijzondere 

vegetatie ontwikkelen. Bovendien bieden dergelijke zones een gevarieerd biotoop voor 

diverse vissen, amfibieën en libellen. Dit geldt ook voor een meer natuurvriendelijke vorm van 

groenbeheer, waarbij te denken valt aan selectief onkruidbeheer, verwerken van snoeihout in 

houtrillen et cetera 
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Toelichting natuurbeschermingswetgeving 

 

 





 

 

Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet beschermt een groot aantal in Nederland voorkomende wilde dier- en 

plantensoorten. De beschermde diersoorten (vogels, vissen, zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

insecten, et cetera) en ongeveer 100 plantensoorten zijn te vinden in tabellen, die deel uitmaken 

van de Flora- en faunawet. Niet elke soort is even zwaar beschermd, er wordt onderscheid 

gemaakt in verschillende categorieën: 

 

Tabel 1: Algemene en niet bedreigde soorten 

Tabel 2: Schaarse soorten 

Tabel 3: Meest zeldzame en bedreigde soorten 

 

Naast de genoemde groepen zijn gedurende het broedseizoen alle broedvogels, broedplaatsen 

én de functionele omgeving van de broedplaatsen beschermd. Tevens zijn vaste verblijfplaatsen 

van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd (zie Vogels). 

 

Op grond van de Flora- en faunawet is het verboden: “nesten, holen of andere voortplantings- of 

vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren behorende tot een beschermde inheemse soort te 

vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren” (artikel 11 Flora- en faunawet). Ook is het 

verboden: “dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te 

verontrusten” (art. 10 Flora- en faunawet). Ten slotte is het 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” (art. 8 Flora- en faunawet). Als er sprake is van overtreding van één van deze 

artikelen dan is het uitvoeren van een dergelijke activiteit alleen toegestaan met een ontheffing 

van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De noodzaak tot een ontheffing is 

gekoppeld aan de uitvoeringsfase. Ruimtelijke vergunnings- en/of planprocedures kunnen 

doorgang vinden en hoeven geen vertraging op te lopen, mits de uitvoerbaarheid van het plan of 

ontwikkeling reëel is. De inschatting of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet 

verkregen zal worden, maakt hier deel van uit. 

 

In het kader van de Flora- en faunawet is begin 2005 een Algemene Maatregel van Bestuur in 

werking getreden. De stelling dat voor alle beschermde soorten ontheffing moet worden 

verkregen voordat mag worden gestart met de werkzaamheden, is binnen deze AMvB ten dele 

losgelaten. Een aantal algemene soorten, de tabel 1-soorten, mag vanaf 2005 bij bepaalde 

activiteiten worden verstoord zonder dat daar vooraf een ontheffing voor is verkregen. Het gaat 

daarbij om de categorieën werkzaamheden ‘Beheer en onderhoud’ (bijvoorbeeld 

waterschapsbeheer, natuurbeheer, landbouw); ‘Bestendig gebruik’ (bijvoorbeeld recreatie of 

landbouw) en ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ (bijvoorbeeld waterbouw, wegenaanleg). Activiteiten, die 

binnen deze categorieën vallen, kunnen onder voorwaarden zonder ontheffing worden 

uitgevoerd, óók als dit schadelijke effecten heeft voor bepaalde beschermde soorten. De 

zorgplicht blijft voor deze soorten echter gewoon gelden. Onderstaand is een stroomschema 

opgenomen met de bepalingen of een ontheffing van de Flora- en faunawet nodig is. 



 

 

 

 
Stroomschema ruimtelijke ontwikkelingen en Flora- en faunawet 

 

Zoals weergegeven in het stroomschema, geldt de vrijstelling alleen bij bepaalde activiteiten en 

alleen voor soorten vermeld in tabel 1. Voor de tabel 2 en 3 soorten is bij bepaalde activiteiten 

(zie schema) geen ontheffing wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door 

de Minister van LNV goedgekeurde en door de initiatiefnemer geaccordeerde gedragscode.  

 



 

 

Wanneer beschermde soorten worden aangetast die niet tot de algemene beschermde soorten 

behoren, dan moet een ontheffing worden gevraagd. Zoals weergegeven in het stroomschema 

gelden hiervoor verschillende criteria afhankelijk van de beschermde status: 

 

Algemeen voorkomende beschermde soorten (‘tabel 1-soorten’) 

Voor deze soorten geldt een vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen en bestendig 

beheer en onderhoud of bestendig gebruik.  

 

Overige beschermde soorten (‘tabel 2-soorten’) 

Voor de overige beschermde soorten kan door het Ministerie van LNV ontheffing worden 

verleend als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

(effecten op regionaal populatieniveau). Indien de gunstige staat van instandhouding van de soort 

wel in het geding komt, dienen mitigerende en/of compenserende maatregelen te worden 

getroffen.  

Voor initiatiefnemers die individueel of gezamenlijk beschikken over een door het Ministerie van 

LNV geaccordeerde gedragscode die aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met 

beschermde soorten geldt voor deze soorten eveneens een vrijstelling.  

 

Extra beschermde soorten (‘tabel 3-soorten’) 

Voor extra beschermde soorten kan alleen ontheffing voor ontwikkelingen worden verleend indien 

aan de volgende criteria wordt voldaan: 

• Er bestaat geen andere bevredigende oplossing; Dat betekent dat er alternatieven (zowel 

voor de locatie als voorgenomen ruimtelijke ingreep) onderzocht moeten worden voor de in 

het geding zijnde activiteit 

• Er is sprake van de belangen, vermeld in art. 75, lid 4, sub a of genoemd in art. 2 van 

Vrijstellingsbesluit. Een essentiële ontheffingsgrond voor een ruimtelijk project of plan komt 

naar voren in art. 2 van het Vrijstellingsbesluit. Ontheffing kan worden verleend indien er 

sprake is van “dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van sociale en 

economische aard, en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten” 

• Er wordt geen afbreuk gedaan aan de gunstige staat van de instandhouding van de soort op 

populatieniveau. Bij tabel 3-soorten kan het zijn dat schade aan een relatief klein aantal 

individuen reeds van invloed is op een (deel) populatie 

 

Indien de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soort(en) in het geding komt, 

dienen maatregelen te worden genomen om de instandhouding te garanderen. Dat kan door 

mitigerende en zonodig compenserende maatregelen te nemen. Of en welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen nodig zijn, kan de minister van LNV in de voorschriften bij de 

vergunning aangeven, veelal op voorstel van de initiatiefnemer. 

 

Vogels 

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. Voor het verstoren van 

broedende vogels tijdens het broedseizoen wordt in principe geen ontheffing verleend. Voor het 



 

 

aantasten van vogels geldt een zware toets, vergelijkbaar met die van tabel 3-soorten, waardoor 

de Minister enkel ontheffing verlenen kan voor overtreding van artikel 10 (opzettelijk verontrusten) 

nádat de uitgebreide toets doorlopen is. 

Voor het aantasten van vaste verblijfplaatsen voor diverse vogel soorten is ook een ontheffing 

nodig. Deze soorten zijn door de beoordelende instantie (DLG) enkele malen aangepast. De 

meest recente rechtsgeldige versie van de lijst noemt de volgende soorten [DLG werkdocument, 

2007]: Bosuil, Steenuil, Kerkuil, Ransuil, Oehoe, Groene specht, Zwarte specht, Grote bonte 

specht, Boomvalk, Torenvalk, Slechtvalk, Rode wouw, Zwarte wouw, Zeearend, Wespendief, 

Buizerd, Sperwer, Havik. Daarnaast dient nesten van Zwarte kraai en Roek in sommige gevallen 

behouden te blijven als basis voor nestgelegenheid van een deel van bovenstaande (roof)vogels. 

 

Zorgplicht  

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen; artikel 2, lid 1. De tekst daarvan is als 

volgt: “Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 

evenals voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in 

ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 

nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk 

handelen achterweg te laten voorzover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle 

maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen 

te voorkomen of, voorzover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te 

beperken of ongedaan te maken.”  

De zorgplicht geldt altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het 

geval dat ze beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. De zorgplicht betekent 

niet dat er geen dieren mogen worden gedood, maar wel dat dit, indien noodzakelijk, op zodanige 

wijze gebeurt dat het lijden zo beperkt mogelijk is.”  

 

Over de Rode lijst 

De Rode lijsten hebben geen wettelijke status. Soorten die op de Rode lijst zijn geplaatst, zijn 

alléén beschermd als ze ook in de Flora- en faunawet als beschermde soort zijn opgenomen. Een 

deel van de meest bedreigde dier- en plantensoorten heeft overigens eenzelfde status als de 

Habitatrichtlijnsoorten (zie eerder in deze bijlage onder extra beschermde soorten). 

 

 




