
















GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

De op het ten-ein aanwezige bomen en bebouwing zijn gezien de dichtheid en/of hoogte mogelijk 

geschikt als nestlocatie voor enkele roofvogel- of uilensoorten uit de categorieen I t/m 4, echter gezien 

de waarnerning van een torenvalk binnen het plangebied (op het pand direct naast de bomen) en de 

rninirnaal aanwezige nestgelegenheden binnen het plangebied, kan een eventueel nest van een 

concurreerde vogelsomt redelijkerwijs warden uitgesloten. Op basis van bovenstaande en het ontbreken 

van bebouwing rnet openingen tussen dakpannen of tussen dakranden en stenen muren kan het 

voorkomen van nesten van genoemde soorten uit de categorieen I t/m 4 redelijkerwijs warden 

uitgesloten. 

Soorten uit categorie 5 

In en nabij het plangebied 1s tijdens het veldbezoek torenvalk waargenomen. Deze en andere 

vogelsoorten uit categorie 5 bro eden en/of foerageren mogelijk op en/of nabij het plangebied. 

5. TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING / CONCLUSIE

5.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk warden de effecten van de herontwikkeling beschreven op streng beschermde somten 

die (mogelijk) voorkomen in het plangebied. Effecten bestaan uit tijdelijke en permanente effecten. 

Tijdelijke verstoring kan ontstaan in de vorm van geluid, trillingen en rnogelijk licht (bijvoorbeeld 

bouwlampen). Permanente effecten bestaan uit het verdwijnen dan wel aanbrengen van begroeiing, 

bebouwing, verlichting, bestrating, tuinen of grasveld. 

5.2 Toetsing soorten bescherming 

Hieronder warden de effecten van de voorgenomen herontwikkeling op streng beschermde 

soortgroepen/soo1ten, die mogelijk binnen het plangebied voorkomen, beschreven. Tevens wordt 

aangegeven of de Wet natuurbescherming een belemrnering vorrnt voor de voorgenomen 

werkzaamheden. Voorts wordt aangegeven hoe overtreding van de Wet natuurbescherming kan warden 

voorkomen. 

Zoogdieren 

Waterspitsmuis 

Voor de waterspitsmuis geldt dat open schoon water met structuurrijke natuurlijke (met riet begroeide) 

oevers en een bodembedekkende vegetatie essentieel is. Aangezien alle oevers ter plaatse van het 

onderhavige plangebied in de huidige staat geschikt warden geacht voor de soort, vindt na 

herontwikkeling van het perceel mogelijk verstoring dan wel vernietiging van de functionele 

leefomgeving (voo1tplantingsplaatsen en vaste rust- of verblijfplaatsen) plaats indien de oevervegetaties 

en de aangrenzende bodembedekkende vegetaties zullen warden verwijderd en sloten zullen warden 

gedempt. Om te bepalen of genoemde soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig terrein dient in de 

periode augustus tot november een nader onderzoek uitgevoerd te warden door middel van het plaatsen 

van inloopvallen ofwel life-traps. 
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

Vleermuizen 

Foerageren en vliegroutes 

Onderhavig plangebied maakt mogelijk dee! uit van foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen. 

Op basis van het beperkte aanbod foerageeralternatieven in de directe omgeving kan niet warden 

uitgesloten dat het plangebied mogelijk een essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van 

vleermuizen. Voorts maken de bomen en bebouwing mogelijk onderdeel uit van vliegroutes. Omdat in 

de directe omgeving van onderhavig plangebied geen vergelijkbare opgaande elementen aanwezig zijn 

is bij het rooien van het hoog opgaande groen (met name de bomen) mogelijk sprake van vernietiging 

van essentieel foerageergebied en essentiele vliegroutes. 

Tevens dient er tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaarnheden in de actieve periode van vleermuizen 

(van april/mei tot oktober/november) rekening te warden gehouden met vleermuizen. Vleermuizen 

kunnen bijvoorbeeld verstoord warden door verlichting. Vleermuizen vliegen en foerageren bij schemer 

en in het danker. Derhalve zullen werkzaamheden bij daglicht geen verstoring veroorzaken. Eventueel 

kunnen werkzaarnheden ook bij schemer en in het danker warden uitgevoerd mits de bouwlampen goed 

warden gericht zodat geen verlichting van de omliggende groenstructuren optreedt. 

Vaste verblijfplaatsen 

Mogelijk bevinden zich vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in de (zuidelijke) dakrand van de 

huidige bebouwing en in de bomen op de westzijde van het perceel. Indien in de toekomst de bomen 

zullen warden gerooid (en de dakrand zal warden gedicht) is mogelijk sprake van vernietiging van 

eventuele vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. 

Vleermuizen genieten binnen de Wet natuw-bescherming een strikte bescherming. Om het voorkomen 

van vaste verblijfplaatsen in de dakrand en de bomen uit te sluiten dient een nader onderzoek (in de 

periode van mei t/m uiterlijk oktober) te warden uitgevoerd. Dit onderzoek wordt uitgevoerd conform 

het vlee1muisprotocol (2017) dat is opgesteld door het Netwerk Groene Bureaus, gegevensautoriteit 

Natuw- en de Zoogdiervereniging VZZ. 

Reptielen, amfibieen en vissen 

Alpenwatersalamander 

In de op de locatie aanwezige poelen en sloten bevindt zich mogelijk de alpenwatersalamander. Om te 

bepalen of de genoemde soort voorkomt in deze wateren dient in de periode maait tot augustus een 

nader onderzoek te warden uitgevoerd bestaande uit een tweetal inventarisatierondes waarbij individuen 

warden gezocht door middel van scheppen en het keren van materiaal waaronder zij zich kunnen 

verstoppen. 

Ringslang 

De oevers en aangrenzende groenstructuren langs rivier de Does op de zuidzijde van de onderhavige 

onderzoekslocatie en Iangs de op het terrein aanwezige poelen en sloten zijn mogelijk geschikt voor 

ringslang. Gezien de locatie veel ruimtelijke variatie biedt met mogelijke eiafzet- en opwarmplaatsen en 

een ruim aanbod aan wateren is onderhavige locatie mogelijk geschikt als zomerbiotoop voor deze 

soort. Indien in de toekomst de poelen en sloten zullen warden gedempt en het aanwezige groen 

(bomen, bodembedekkende vegetaties en oeverbegroeiingen) zal warden gerooid gaat mogelijk 

essentieel leefgebied (zomerbiotoop) van de ringslang verloren. 

Om te bepalen of de genoemde soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig terrein dient in de 

periode april tot september een nader onderzoek uitgevoerd te warden bestaande uit een viertal 

inventarisatierondes, waarbij met behulp van reptielplaten naar individuen zal warden gezocht. 
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Algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten 

In de poelen en sloten bevinden zich mogelijk ook algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten. Voor 

algemene soorten geldt vanuit de Wet natuurbescherming een vrijstelling voor het verrichten van 

handelingen in het kader van ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer en bestendig gebruik. Echter dient 

wel de zorgplicht (artikel 2 Wet natuurbescherming) in acht te worden genomen. Wanneer handelen, in 

dit geval het dempen van poelen en sloten, nadelige gevolgen veroorzaakt voor individuen geldt een 

verplichtstelling om dergelijk handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen die de gevolgen 

voorkomen, beperken of ongedaan maken. 

In onderhavig geval is sprake van verdwijning dan wel significantie aantasting van het biotoop (de sloot 

en slootkanten), wanneer de op het perceel aanwezige poelen en sloten gedempt zullen worden. Om 

tijdens het dempen aantasting van algemene soorten te voorkomen wordt geadviseerd om de poelen en 

sloten systematisch en in een rustig tempo vanuit een richting te dempen, zodat vluchtende dieren de 

kans hebben om zich te kunnen verplaatsen naar de resterende delen van de poel of sloot. Het dempen 

van het stuk water dient bij voorkeur in de winterperiode (van november t/m februari) uitgevoerd te 

worden (amfibieen hebben de sloot dan verlaten i.v.m. overwintering) en bij een temperatuur van O tot 

25 graden Celsius omdat amfibieen en vissen slecht tot niet actief zijn bij lagere en hogere temperaturen 

en daardoor kunnen sterven bij het dempen. Indien het dempen van de poel of sloot buiten de 

winterperiode plaatsvindt wordt geadviseerd om in de winterperiode de toegang tot dit dee! van het 

water voor amfibieen af te schermen (bijv. door plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek 

van 50 cm hoog en minimaal IO cm ingegraven in de grond) zodat kolonisatie in de vroege zomer wordt 

voorkomen. 

Vogels 

Foerageren 

Mogelijk foerageren algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de categorieen I t/m 5 binnen het 

plangebied. Gezien de gelijkwaardige foerageer altematieven in de directe omgeving van de locatie 

wordt aangenomen dat het plangebied geen essentieel onderdeel uitmaakt van het foerageergebied van 

soorten uit de categorieen 1 t/m 5. 

Broeden 

Mogelijk broeden binnen of nabij het plangebied algemene vogelsoorten en vogelsoorten uit de 

categorie 5, waaronder torenvalk. V oor de soorten uit de categorie 5, zoals koolmees en pirnpelmees, is 

er in het algemeen geen sprake van een afnemende trend in het voorkomen. Voor torenvalk is er echter 

vanaf 1990 sprake van een afnemende trend in aantalsontwikkeling. Bij de toekornstige herontwikkeling 

worden mogelijk alle binnen het plangebied aanwezige bornen verwijderd en nieuwbouw naast de 

bestaande bebouwing gerealiseerd. Hierdoor kan vernietiging (door verdwijnen van bomen) dan we! 

significante verstoring (door bouwwerkzaamheden) van een nest van torenvalk binnen het plangebied 

niet worden uitgesloten. Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat voor de torenvalk 

sprake is van zwaarwegende feiten en ecologische omstandigheden, waardoor een (eventuele) nestplaats 

jaarrond bescherrning geniet. Om te bepalen of de soort al dan niet gebruik maakt van onderhavig 

terrein dient een nader onderzoek naar torenvalk te worden uitgevoerd binnen het regulier broedseizoen. 

Daamaast zijn vanuit de Wet natuurbescherming alle broedvogels, nesten en eieren beschermd. Indien 

de werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd worden mogelijk nesten verstoord of 

vernietigd. Derhalve dient rekening te worden gehouden met broedvogels. Geadviseerd wordt met de 

rooi- en nieuwbouwwerkzaamheden buiten het reguliere broedseizoen met voorkeur in de winter aan te 

vangen. 
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GEO- EN MILIEUTECHNIEK b.v. 

Om de aan- dan we! afwezigheid van genoemde somten en eventuele aantallen verblijfplaatsen en/of 

nesten te kunnen vaststellen dient voorafgaand aan de herontwikkeling een nader onderzoek te warden 

uitgevoerd naar waterspitsmuis (in de periode augustus tot november), ringslang en 

alpenwatersalamander (april tot september), vleermuizen (in de periode mei t/m uiterlijk oktober, 

opgesplitst in een najaarsonderzoek [2018] en een vomjaarsonderzoek [2019]) en torenvalk (in de 

periode maart t/m juli). 

Voorts dient voorafgaand en tijdens de rooi- en bouwwerkzaamheden rekening gehouden te warden 

met: 

• vleermuizen (foerageren en vliegroutes); werkzaamheden in de actieve periode van vleermuizen

(van april/mei tot oktober/november) dienen, i.v.m. verstoring door kunstlicht, bij daglicht

uitgevoerd te warden. Eventueel kunnen werkzaamheden ook bij schemer en in het donker worden

uitgevoerd mits de bouwlampen goed warden gericht zodat geen verlichting van de omliggende

structuren optreedt.

• algemene reptiel-, amfibie- en vissoorten; om tijdens het dempen van de poelen en sloten aantasting

van algemene reptielen-, amfibieen- en vissomten te voorkomen wordt geadviseerd om de poelen en

sloten systematisch en in een rustig tempo vanuit een richting te dempen, zodat vluchtende dieren de

kans hebben om zich te kunnen verplaatsen naar de resterende delen van de poel of sloot. Het

dempen van het stuk water dient bij voorkeur in de winterperiode (van november t/m februari)

uitgevoerd te warden (amfibieen hebben de sloot dan verlaten i.v.m. overwintering) en bij een

temperatuur van O tot 25 graden Celsius omdat amfibieen en vissen slecht tot niet actief zijn bij

lagere en hogere temperaturen en daardoor kunnen sterven bij het dempen. lndien het dempen van

de poel of sloot buiten de winterperiode plaatsvindt wordt geadviseerd om in de winterperiode de

toegang tot dit dee! van het water voor amfibieen af te schermen (bijv. door plaatsen van schermen

van stevig plastic of worteldoek van 50 cm hoog en minimaal 10 cm ingegraven in de grand).

• broedvogels in het algemeen; met de start van de werkzaamheden dient buiten het reguliere

broedseizoen (van circa 15 maait tot 15 juli) met voorkeur in de winter te worden aangevangen.

Indien de start van de geplande werkzaamheden toch gepland staat tijdens het broedseizoen, dient de

planlocatie voorafgaand aan de werkzaamheden door een ecoloog gecontroleerd te warden op

broedgevallen.

Benadrukt wordt dat ten alien tijde rekening dient te worden gehouden met de zorgplicht. Dit houdt in 

dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en 

hun leefomgeving. 

Provinciaal beleid (NNN) 

Wanneer herontwikkeling gepland staat in een NNN-gebied dient bepaalt te worden wat de effecten van 

deze herontwikkeling op het NNN-gebied zijn middels een 'nee, tenzij'-toets zodra de definitieve 

plannen bekend zijn. Het resultaat van deze toetsing (ook als er geen sprake is van significante 

aantasting) dient in de toelichting van het bestemmingsplan e.g. de ruimtelijke onderbouwing van de 

omgevingsvergunning te warden vastgelegd. Voorts dient een verzoek tot ontheffing vergezeld te gaan 

met een compensatieplan waaruit blijkt hoe, waar en wanneer de mitigerende en compenserende 

maatregelen zullen warden getroffen, wat de begrenzing van het compensatiegebied is en op welke 

wijze de compensatie duurzaam verzekerd is. 
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