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1. Inleiding
1.1. Aanleiding en doelstelling
In de ruimtelijke plannen is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Met andere woorden, in het ruimtelijke ordeningstraject dient te worden
aangetoond dat het plan, het plaatsen van zonnepanelen op diverse agrarische percelen, uitvoerbaar is. In dit
kader dient een quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden op de locatie nabij het adres Marshoekersteeg
27 te Dalfsen. Het plangebied ligt in de gemeente Dalfsen.
1.1.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt voor deze rapportage is de inkomende e- mail van het heer E. Wieffer, TP Solar BV op 24 januari
2018. Met als onderwerp Quickscan TPSolar zonnepark Dalfsen. En de wijziging locatie van het plangebied, de
inkomende e- mail van het heer C. Hendriks, TP Solar BV op 7 augustus 2018. Met als onderwerp Quickscan
TPSolar zonnepark Dalfsen.
1.2. Methodiek
Om optimaal om te gaan met het zorgvuldigheidsprincipe uit de Wet natuurbescherming heeft de eigenaar
besloten om een onderzoek te laten verrichten, alvorens de werkzaamheden uit te voeren. Onder meer bij
ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en
regelgeving omtrent deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een zogenaamde quickscan van beschermde
natuurwaarden in en rond het plangebied. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke)
effecten van de voorgenomen ontwikkelingen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. De rapportage
kan dienstdoen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of vergunningaanvragen in
het kader van de Wet natuurbescherming.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en getoetst aan de natuurwetgeving en
–beleid.
1.2.1. Wat is een quickscan
De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan
de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke
natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op
Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde Natuurmonumenten. Indien beschermde soorten
voorkomen, kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd dient te worden onderzocht of er
gebruik kan worden gemaakt van gedragscodes en worden mogelijkheden tot ontheffing verkent.
Een quickscan is een momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in
een seizoen worden uitgevoerd. Een quickscan geeft daardoor een beperkter beeld dan een standaard
veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft, kan geen rekening worden gehouden
met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd
terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek.

4

1.2.2. Uitvoer onderzoek
Op 26 januari 2018 is een bezoek gebracht aan het plangebied en directe omgeving. Gedurende het veldbezoek
is gelet op de mogelijk aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten en de indirecte aanwezigheid in de
vorm van sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en dergelijke). De weersomstandigheden waren
bewolkt, droog, 6°C.
In verband met locatiewijziging is op 16 augustus jongstleden een tweede inventarisatie uitgevoerd. De
weersomstandigheden waren droog, zonnig 16°C.
Tijdens het onderzoek waar dit rapport is voortgekomen is niet alleen gelet op flora en fauna binnen de
contouren van het plangebied, maar ook op beschermde flora en fauna in de nabije omgeving. Verder is aan de
hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken nagegaan welke bijzondere planten- en
diersoorten ervoor kunnen komen in het plangebied.
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2. Wet- en regelgeving
2.1 Wet natuurbescherming
De Wnb regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren (voorheen Flora- en faunawet)
(naast de bescherming van gebieden). In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld.
Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van beschermde soorten, waaronder nesten en
holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10). Bovendien dient iedereen
voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel
1.11).
De verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar kunnen
brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wet natuurbescherming. Deze verboden zorgen ervoor
dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verschillen per
beschermingsgroep. De Wet natuurbescherming kent drie verschillende beschermingsregimes:
•
•
•

Vogelrichtlijnsoorten
Habitatrichtlijnsoorten
Andere soorten

De provincies hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten’ diersoorten aangewezen waarvoor
een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepalingen voor hoeft te worden aangevraagd. Deze
lijst met vrijgestelde soorten is per provincie anders. De zorgplicht is wel van toepassing. Bij ruimtelijke
plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht om vooraf te toetsen of
deze kunnen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet
onderzocht worden of er maatregelen (mitigatie en/of compensatie) genomen kunnen worden om dit te
voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt
een vrijstelling of is het mogelijk van het bevoegd gezag ontheffing van de verbodsbepalingen te krijgen voor
activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Deze ontheffing wordt slechts verleend
indien:
•
•
•

Er geen bevredigend alternatief is;
Er sprake is van een wettelijk belang;
Geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Zie Bijlage voor het Wettelijk kader van de soortbescherming in de Wnb.
De Wnb beschermt ook een aantal planten en vissen die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren.
Hiermee is rekening gehouden in onderliggende natuurtoets, zie verder in paragraaf 4.1 aanwezigheid
beschermde soorten.
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3. Gebiedsomschrijving
3.1. Huidig gebruik planlocatie en omgeving
Het plangebied ligt in het buitengebied tussen Dalfsen en Berkum nabij de Vecht en haar uiterwaarden.

Afbeelding 1. Plangebied: rood
Het landschap van Dalfsen is heel gevarieerd. In het buitengebied zijn dan ook verschillende landschapstypen
te onderscheiden. De landschapstypen zijn gebaseerd op de kenmerken, die ontstaan zijn onder invloed van
natuurlijke processen en het handelen van de mens.
De rivier De Vecht heeft een belangrijke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het landschap van Dalfsen. De
Oer-Vecht ontstond bij het afsmelten van het landijs aan het einde van de voorlaatste ijstijd. Door opvulling
met divers materiaal vanaf het Drents keileempatroon splitste de Oer- Vecht zich in De Reest (ten noorden van
Dalfsen) en de Vecht. Het brede oerstroomdal is in de loop van de tijd gevuld met diverse zandafzettingen door
rivier en wind. Door de invloed van mens en natuur zijn hier veel verschillende landschappen ontstaan. Het
landschap is in te delen in verschillende landschapstypen en deelgebieden.
De veldopstellingen ligt in de landschapstype:
Broekontginning.
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De veldopstellingen liggen in een zogenaamd broekontginningenlandschap.
In de Middeleeuwen is het gebied in gebruik genomen. De verkaveling is opvallend visgraatpatroon op de
Marshoekersteeg. Sloten en greppels liggen onder een scherpe tot rechte hoek op de ontginningsbasis, met
uitzondering van het oostelijk deel. Op dit deel is de verkaveling onregelmatig blokvormig.
De bebouwingen liggen als een lint in het landschap. De erven zijn deels besloten door singels of bomenrijen.
Eikengroepen, knot- en leilinden en solitaire bomen omgeven door een meidoornhaag. Opvallend zijn de aantal
nutstuinen aan de voorzijde van de bebouwing.
De openheid van het landschap is beeldbepalend, als is het landschapsbeeld aan de oostzijde ietwat diffuser
door beplantingen en de kleinschaligheid.
Foto’s impressie plangebied

Afbeelding 2: kaart locatie foto’s
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Locatie 1: grasland met houtsingel

houtsingel met monumentale zomereiken

Locatie 2: houtsingel, relatief jonge aanplant met zwarte els en ruwe berk

Locatie 3: houtsingel met monumentale zomereiken

Locatie 4: houtsingel met relatief jonge aanplant loofhoutbos met bosplantsoen
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Locatie 5: wetering aan de noordkant van het plangebied

Locatie 6: zomereikenbosje met watergang

Locatie 7: jonge aanplant zwarte els

wildwissel met sporen van ree

Locatie 8: zicht vanaf de dijk op de planlocaties
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Locatie 9: Achterzijde grasperceel

Locatie 10: Voorzijde grasperceel, diverse sloten

Locatie 11: Grasperceel
3.2. Toekomstig gebruik van het plangebied en voorgenomen ingrepen
Voor de voorgenomen ontwikkelingen worden de agrarische percelen opnieuw ingericht met zonnepanelen,
om het terrein wordt een hekwerk geplaatst en bij de ingangen komen lage lichtmasten te staan.
3.3. Ligging ten opzichte van beschermde gebieden
Op de onderstaande afbeeldingen worden weergegeven welke natuurgebieden binnen- of in de directe
omgeving van het plangebied aanwezig zijn. De Natura 2000-gebieden zijn Europees beschermd. De
beschermde Natuurmonumenten, het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zijn vastgelegd in provinciaal beleid.
De planlocatie is met een rode lijn omkaderd.
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Afbeelding 3, Plangebied: rood, Natura 2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht: geel

Afbeelding 4, Plangebied: rood, NNN: groen en blauw, Zone ondernemen met natuur en water buiten het NNN:
groen gestreept
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4. Beschermde soorten
4.1. Natuurgebieden
Natura 2000 gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
De afstand van het plangebied tot beschermde gebieden is circa 200 meter. Elke ruimtelijke ontwikkeling in of
nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen aan een voortoets om te bepalen of er significant
verstorende of verslechterende effecten optreden van het voornemen. Dit is een eerste stap. Mogelijk leidt de
voortoets tot vervolgonderzoek en Aerius berekening waarna mogelijk een nadere beoordeling (passende
beoordeling of verslechteringstoets) en het aanvragen van een vergunning.
NNN
De locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden buiten de NNN. Het beschermingsregime voor de NNN
lijkt op dat voor Natura 2000-gebieden. Activiteiten en projecten die de wezenlijke waarden en kenmerken
kunnen aantasten zijn niet toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt als er geen redelijk alternatief is, er
een dwingende reden van openbaar belang is en compensatie plaatsvindt. De bescherming van de NNN is
juridisch vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente. Als de geschetste realisatie
overeenkomt met de bestemming dan zijn er geen beperkingen. Als voor de ontwikkeling een afwijking van het
bestemmingsplan nodig is, dan is afstemming met de provincie nodig
Weidevogelgebied
Met betrekking tot het weidevogelgebied en beschermde landschapselementen geldt dat de planlocatie niet
gelegen in/of nabij het beschermde gebied. Negatieve effecten zijn niet te verwachten naar aanleiding van de
voorgenomen ontwikkeling.
Lokaal
In de aanlegfase kunnen werkzaamheden met machines leiden tot een tijdelijke geluids- en optische
verstoring. Dit kan leiden tot enige tijdelijke negatieve effecten op aanwezige fauna. De tijdelijke verstoring in
de aanlegfase is van korte duur en zal naar alle verwachting niet leiden tot negatieve effecten al dan niet op
lange termijn, daar de soorten voldoende alternatieven hebben om te foerageren in de omgeving. Significante
negatieve effecten zijn daarmee op voorhand uit te sluiten.
4.2. Flora
Het plangebied bestaat uit agrarische percelen met diverse greppels en waterafvoersloten. De randen van het
perceel zijn grotendeels begrensd door houtsingels. De oevers van de waterafvoersloten zijn steil en worden
regulier onderhouden, de oevers zijn vergrast. Op enkele plekken komen soorten als grote lisdodde en kleine
kroos voor. De houtsingels bestaan hoofdzakelijk uit loofhoutsoorten als zomereik, ruwe berk en zwarte els
met bosplantsoen in de struiklaag. Op enkele plekken is gewone braam dominant aanwezig.
Beschermde houtopstanden
Uit bureau onderzoek blijkt dat de gemeente Dalfsen een Monumentale en waardevolle niet-gemeentelijke
binnen de bebouwde kom heeft vastgesteld, overige bomen buiten de bebouwde kom vallen onder de
gemeentelijke APV/Wet natuurbescherming. Uit de monumentale bomenlijst van de Bomenstichting blijkt dat
geen van de bomen staande op- of aan de randen van de planlocatie zijn geregistreerd als monumentaal/
beschermingswaardig.
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4.3. Fauna
4.3.1. Grondgebonden zoogdieren
Das
Op de planlocatie zijn geen sporen aangetroffen die duiden op het voorkomen van das. Bekend is dat op ca.
500 meter ten zuiden van de planlocatie een dassenburcht aanwezig is. In de uiterwaarden ten noorden van de
planlocatie, nabij de vecht, zijn dassenputjes aangetroffen. De das is in het plangebied als passant te
verwachten.
Kleine marterachtigen en egel
De kleine marterachtigen bunzing, hermelijn en wezel zijn in Nederland bij wet beschermd. Ten tijde van het
onderzoek zijn bovengenoemde kleine marterachtigen en de soort egel door de provincie Overijssel vrijgesteld.
Echter zal op kort termijn, medio december 2019, de vrijstelling op deze soorten komen te vervallen.
Algemeen voorkomende soorten
Tijdens het veldonderzoek is een haas gezien en zijn er diverse sporen van ree aangetroffen. De agrarische
percelen zijn geschikt als foerageergebied van algemeen voorkomende zoogdierensoorten zoals huismuis,
huisspitsmuis en ree komen hoogstwaarschijnlijk wel in en rond het plangebied voor. Deze soorten zijn niet
beschermd of staan op de vrijstellingslijst van de provincie Overijssel.
Tijdens- en na de ontwikkeling blijven de houtsingels voor de bovengenoemde soorten geschikt. Mogelijk
vormt het te plaatsen hekwerk een barrière voor de das. De das en het functionele leefomgeving zijn
beschermd, om negatieve effecten op deze uit te sluiten moet nader onderzoek worden uitgevoerd.

4.3.2. Vleermuizen
Een vleermuisonderzoek valt buiten het kader van een quickscan. Wel is de potentie onderzocht van het
plangebied voor vleermuizen en is gelet op sporen. Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in holten
van bomen en besloten of donkere ruimten van kunstwerken, zoals gebouwen.
Er is onderzocht welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld. Daarna is onderzocht welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Als richtlijn is hiervoor de checklist van het huidig geldende vleermuisprotocol (2017)
aangehouden. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in
relevante mate worden aangetast. Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn
voor het goede voortbestaan van de soort ter plaatse.
Verblijfplaatsen
Op de planlocatie worden geen bomen gekapt. De ruimtelijke ontwikkeling heeft geen negatief effect op
mogelijke verblijfplaatsen van deze soort.
Foerageergebied en vlieg- en mitigatieroutes
Boven het plangebied wordt mogelijk gefoerageerd door vleermuizen. Met het plaatsen van zonnepanelen
blijft het de gehele planlocatie als dusdanig geschikt. Met de nieuwe inrichting wordt ‘nieuwe’ natuur
gecreëerd waardoor het voedselaanbod voor deze soort zal toenemen. Daarnaast zijn in de directe omgeving
vele vergelijkbare en geschikte locaties aanwezig.
De houtsingels langs de percelen vormen mogelijk een onderdeel van een vlieg en mitigatieroute. De
lijnelementen blijven behouden. Vliegroutes zijn alleen beschermd als deze essentieel zijn voor het goede
voortbestaan van de soort. Gezien het feit dat er meerdere lijnelementen in het gebied aanwezig zijn en niet
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alle elementen zich binnen de planlocatie bevinden is het zeer onwaarschijnlijk dat alle in de omgeving
voorkomende vleermuizen gebruik maken van een lijnelement. Een negatief effect op essentiële vliegroutes
wordt niet verwacht.
Licht
Met de nieuwe inrichting moet rekening worden gehouden met kunstmatige lichtbronnen om lichtverstoring
te voorkomen. Dit betekent dat de plaatsing, de intensiviteit en de stralingsrichting van buitenlampen zodanig
moet zijn dat er geen verstoring van strooilicht plaatsvindt. Dit kan door te werken met amberkleurige
verlichting en de verlichting dynamisch maken. Te allen tijde moet de verlichting naar beneden gericht zijn om
verstoring door middel van strooilicht te voorkomen.
4.3.3. Vogels
Tijdens het veldbezoek is een buizerd gehoord en 2 nijlganzen foeragerend gezien. In de houtwallen en de
aangrenzende bosjes zijn geen horsten van de buizerd aangetroffen. De planlocatie is in potentie geschikt als
foerageergebied en nestlocatie van verschillende soorten weidevogels. De Wet natuurbescherming biedt
gedurende het broedseizoen* in heel Nederland bescherming aan de nesten van de weidevogels zoals de
kievit, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te laten zijn.
Verschillende natuurgebieden die door weidevogels worden gebruikt als foerageergebied en/of slaapplaats zijn
aangewezen en beschermd als Natura 2000-gebied op van de Wet natuurbescherming, een deel van de
broedgebieden wordt beschermd op provinciaal niveau via de ruimtelijke ordeningswetgeving en/of via
regelingen voor agrarisch natuurbeheer. Gebiedsbescherming voor de weidevogels is op de planlocatie niet van
toepassing.
*In het kader van de Wet natuurbescherming wordt voor het broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd.
Van belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de datum. Globaal gaat het echter om de periode
van 15 maart tot 15 juli.
4.3.4. Overige soorten
Er vindt geen verandering plaats in de waterafvoersloten. Met de nieuwe inrichting worden geen negatieve
effecten op amfibieën, reptielen, vissen en ongewervelden verwacht. Een ontheffing of nader onderzoek naar
deze soorten is niet noodzakelijk.
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5. Conclusies
5.1. Beschermde gebieden
N2000
- Voer een voortoets uit om te bepalen of er significant verstorende of verslechterende effecten
optreden van het voornemen. Mogelijk leidt de voortoets tot vervolgonderzoek of nadere beoordeling
(passende beoordeling of verslechteringstoets) of het aanvragen van een vergunning;
- Voer een PAS/AERIUS-berekening uit om aan te bepalen of met de nieuwe ontwikkeling/inrichting
negatieve effecten op N2000-gebied ontstaan.
NNN
-

De voorgenomen ontwikkelingen en bijhorende werkzaamheden beperken zich tot de agrarische
percelen. Met een nieuwe inrichting worden geen negatieve effecten verwacht die de wezenlijke
waarden en kenmerken van de NNN aantasten.

5.2. Beschermde soorten
Flora
-

Fauna
-

-

-

Tijdens het veldbezoek werden geen beschermde of bedreigde plantsoorten of resten hiervan op het
plangebied aangetroffen, het voorkomen van strikter beschermde plantsoorten zijn derhalve uit te
sluiten;
Er komen geen beschermde houtopstanden voor op de planlocatie.

Das: de das is een beschermde soort opgenomen in lijst nationaal beschermde soorten, Wet
natuurbescherming. Voer nader onderzoek uit op het gebruik van de planlocatie en de leefomgeving;
Wat betreft vaste verblijfplaatsen van vleermuizen biedt de planlocatie geen geschikte mogelijkheden
als verblijfplaats voor vleermuizen. Mits er geen bomen worden gekapt valt niet te verwachten dat de
geplande inrichting negatieve invloed heeft op eventueel aanwezige vlieg- en foerageerroutes van
vleermuizen, wel moet er rekening worden gehouden met kunstlicht;
Weidevogels: Het plangebied is geschikt als foerageergebied en nestlocatie voor weidevogels. De
planlocatie is niet aangewezen als beschermd gebeid voor deze soorten, wel moet er buiten het
broedseizoen worden gewerkt;
Overige soorten: de nieuwe inrichting van de planlocatie heeft geen negatieve invloed op amfibieën,
reptielen, vissen en ongewervelden;
Goedgekeurde gedragscode Flora- en faunawet, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging stadswerk
kan worden toegepast tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan met o.a.
de algemene zorgplicht. Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als basis van de
gedragscode ligt de Flora- en faunawet. De gedragscode is nog niet aangepast op de (per 1 januari
2017) geldende, Wet natuurbescherming.
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5.3. Aanbevelingen
-

Das: Voer nader onderzoek uit op het gebruik van de planlocatie en de leefomgeving. Mogelijk moet
er een ontheffing bij bevoegd gezag worden aangevraagd;
Zorg dat de werkzaamheden binnen het plangebied plaatsvinden. Mocht er tijdens de uitvoer van het
werk onverhoopt bijzonderheden worden aangetroffen, raadplaag een inzake deskundige;
Om schade aan broedsels te voorkomen wordt geadviseerd om buiten het broedseizoen te werken.
De piek van het broedseizoen ligt in de periode half maart-half juli, maar eerdere en latere
broedgevallen komen voor. Het is mogelijk om tijdens het broedseizoen te werken wanneer
maatregelen zijn genomen om broedgevallen te voorkomen of wanneer een inspectie uitwijst dat
geen broedsels aanwezig zijn.
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6. Geldigheid
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag provincie Overijssel
hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar beschermde
soorten: “Onderzoeksgegevens hebben een beperkte geldigheidstermijn. Voor vogels en soorten genoemd op
Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn
hanteren we daarom een geldigheidstermijn van maximaal 3 jaar. Voor soorten genoemd op de bijlage bij de
wet natuurbescherming is deze periode 5 jaar.
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in de aanleiding van het onderzoek.
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op
beschermde soorten leiden.
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Bijlage
WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING – SOORTBESCHERMING
De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen van de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en
kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3),
houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen
en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige
bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving
van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een samenvattende
beschrijving van het onderdeel soortbescherming gegeven, wat relevant is voor onderliggende toetsing.
Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
• Vogelrichtlijnsoorten
• Habitatrichtlijnsoorten
• Andere soorten
Vogelrichtlijnsoorten
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten die
op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).
Habitatrichtlijnsoorten
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten
van soorten, genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten op genoemd die van nature niet in Nederland
voorkomen.
Andere soorten
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal soorten
op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het gaat hierbij
om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn, en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als
geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn opgenomen op de bijlage
bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c).
Verbodsbepalingen Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het
opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van
eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt
niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
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Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen
(art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 3.5 lid 3)
en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten aanzien van de
Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk te plukken en verzamelen, afsnijden,
ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod tot het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een
verbod tot opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).
Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2- 4;
3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend van de verbodsbepalingen van artikel
3.1, 3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing
verleend kan worden (zie hier onder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor gedeputeerde staten het
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie.
Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 3.8
lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af of voldaan wordt aan de voorwaarden. De
voorwaarden waar aan moet worden voldaan, verschillen per categorie.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent -ook in
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht- dat wanneer een overtreding redelijkerwijs te
voorkomen is, en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden
uitgevoerd dat er geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten
het broedseizoen, of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied.
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Verder kan een ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie
verschillende aanvullende voorwaarden.
Voor Vogelrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.3 lid 4):
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4. ter bescherming van flora of fauna;
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
Voor Habitatrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend in het geval van: (art 3.8 lid 5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
3. in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot
openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het
milieu wezenlijke gunstige effecten;
4. voor onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie van deze soorten, of voor de daartoe benodigde
kweek, met inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten, of
5. om het onder strikt gecontroleerde omstandigheden mogelijk te maken op selectieve wijze en binnen
bepaalde grenzen een beperkt, bij de ontheffing of vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde dieren van de
aangewezen soort te vangen of onder zich te hebben, onderscheidenlijk een beperkt bij de ontheffing of
vrijstelling vastgesteld aantal van bepaalde planten van de aangewezen soort te plukken of onder zich te
hebben.
Voor de Andere soorten, gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees beschermde soorten
aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
6. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
7. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
8. ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in
het omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het
gebied waarin de dieren zich bevinden;
9. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
10. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
11. in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen,
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van
natuurbeheer; 1
2. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
13. in het algemeen belang.

23

Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
Er kan voor worden gekozen geen ontheffing Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te laten haken bij
de Omgevingsvergunning. In dat geval dient het betreffende onderzoek gevoegd te worden bij de aanvraag
Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een verklaring van
geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de vvgb wordt afgegeven
maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.
Wanneer ervoor wordt gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de ontheffing Wnb zijn
aangevraagd voordat de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.
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BIJLAGE 2: VLEERMUIZEN CHECKLIST
Vigerend vleermuisprotocol tabblad 3
3. Inschatten mogelijke aanwezigheid vleermuizen in een Wet natuurbescherming vooronderzoek
Inleiding
Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij indien nodig ook
buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Hiervoor kan de onderstaande checklist of geheugensteun worden gebruikt. Het gaat om voor
vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in relevante mate worden
aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen zijn niet dekkend. Hou rekening met het
voorkomen van zeldzaam voorkomende soorten.
Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan van de
soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit het (nader) onderzoek.
Checklist
1. Dikke bomen
Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal > 3 dm op borsthoogte)
aanwezig? JA
a.2b Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten? Zo niet, nader onderzoek naar (winter-,) kraam-,
zomer- en paar verblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T. Bomen worden niet gekapt.
b.2a Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding? Nader onderzoek naar
vliegroutes van alle (in de omgeving) voorkomende vleermuissoorten. N.V.T.
c. 2c Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk foerageergebied of beschutting van een
naastgelegen foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. N.V.T.
2. Opgaande gewassen
Is op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne bomen (doorsnede globaal. < 3 dm op
borsthoogte) en/of struiken/gewassen > 1,5 meter aanwezig? JA
a. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding (lijnelement)?
Onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen. JA. Bomen worden niet gekapt, geen wijziging in lijnelement.
b. Zijn er zichtbare holtes spleten, scheuren, losse bast in de boom (bomen)? Nader onderzoek naar zomer- en
paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T.
c. Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen foerageergebied
(let vooral op kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.
NEE
3. Open water
Is er open water aanwezig?
NEE
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a. Is er water? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute),
tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis ruige dwergvleermuis, watervleermuis (> 1m breed) en meervleermuis
(> 2m breed). JA
b. Is er water in tenminste iets besloten gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en
vlieg- en/of migratieroute) gewone of ruige dwerg-, baard-, brandt’s-, ingekorven, franjestaart, grijze en
gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. N.V.T.
c. Is er water in open gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of
migratieroute) tweekleurige-, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. JA.
d. Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater? Nader onderzoek naar functie voor alle
soorten vleermuizen. NEE
4. Open gebied
Is er open gebied (> 1 ha)? JA
a. Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 500 meter van water breder
dan 2 meter extra aan meervleermuis)? Nader onderzoek naar gebruik door rosse vleermuis, meervleermuis,
laatvlieger, tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis. JA, ruige dwergvleermuis en de laatvlieger
5. Gebouwen
Zijn er gebouwen aanwezig? NEE
a. Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor
vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, gevelbekleding, zolders,
daklagen, kruipruimtes etc.)? (bouwtekening ter inzage vragen). Nader onderzoek naar winter-, kraam-, zomeren paar verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. N.V.T. Het gaat niet om een gebouw.
b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van
invliegopeningen en dergelijke? Nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen. NEE
c. Mogelijk foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. JA
d. Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties vliegen/of migratieroutes. NEE
e. bij hoogbouw is een aandachtpunt voor paarverblijfplaatsen voor tweekleurige vleermuis NEE
6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten
Zijn er grotten en/of groeves en/of kelders, bruggen, tunnels en/of andere objecten met ruimten? a. Zijn deze
geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen? NEE
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen, met de nadruk op winter-, en paarverblijfplaatsen?
N.V.T.
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7. Grootschalige landschapselementen
Zijn er grootschalige lijnvormige landschapselementen zoals kustzones, grootschalige dijken, duinenrijen,
rivierdalen of waterpartijen die een verbindingsroute zouden kunnen vormen tussen zomer- en
winterleefgebieden (zie kaart bijlage 7 op werkblad 1. aanwijzingen voor gebruik). NEE
Randvoorwaarden en vervolg
De conclusies uit de veldverkenning in combinatie met deze checklist, gekende verspreiding, de ligging in het
landschap, de relatie met het landschap en de uitgebreide tabel van het protocol, geven de
onderzoeksinspanning (tijdstip, omstandigheden frequentie per te onderzoeken soort) voor het nader
onderzoek aan. Er is zowel in deze checklist als bij de uitgebreide tabel uit het protocol aangenomen dat de
onderzoeker een ervaren ecoloog is die kennis heeft van het landschap en potentieel geschikte habitats voor
vleermuizen kan identificeren. Er is getracht een beknopte werkbare tabel te maken, uitgaande van voldoende
basiskennis van ecologie bij vleermuizen van de uitvoerende ecoloog.
-o-
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