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Onderwerp: 

BP Needseweg te Borculo‐ Quickscan Natuur 

   

Apeldoorn, 

5 maart 2014 

  Projectnummer: 

B03203.000022.0100 

Van: 

Sander Jonker 

  Opgesteld door: 

F.G. van der Vegte MSC. 

Afdeling: 

Divisie Water & Milieu Apeldoorn 

  Ons kenmerk: 

077540595:0.6 

Aan: 

Gemeente Berkelland 
 

  Kopieën aan: 

  

 
 

Aanleiding & doel 

Gemeente Berkelland heeft voor de Needseweg te Borculo een bestemmingsplan opgesteld. Bij een 

bestemmingsplan moet onder andere onderzocht worden of het plan uitvoerbaar is in het kader van de 

Flora‐ en faunawet. Deze quickscan heeft tot doel te beschrijven of overtreding van de Flora‐ en 

faunawet aan de orde zou kunnen zijn en of dit de uitvoerbaarheid van het plan beïnvloedt.  

Het plan wordt beschreven in het bestemmingsplan ‘Borculo, verlegging Needseweg 2014’, dat als 

ontwerp ter inzage wordt gelegd onder nummer NL.IMRO.1859.BPBCL20140001‐0010. 

Het plan betreft aanpassing van de Needseweg en de directe omgeving (zie bijlage 2).  

 

Beschermde gebieden: Ecologische Hoofdstructuur en Natuurbeschermingswet 1998 

Het plangebied ligt buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het meest nabijgelegen EHS‐

onderdeel is EVZ de Brekel. De watergang binnen het plangebied die deels gedempt zal worden staat 

in verbinding met de Brekel via een duiker (mogelijk met overloop). Het dempen van een deel van de 

watergang zal geen gevolgen hebben voor de waterstand in de watergang dan wel op het water in de 

Brekel.  

Het plangebied ligt op afstand van beschermde gebieden onder de Natuurbeschermingswet 1998. 

Natura 2000‐gebied Stelkampsveld is het dichtstbij gelegen gebied op ruim 3 km afstand van het 

plangebied. Het plan heeft geen verkeersaantrekkende werking waardoor er geen sprake is van 

externe werking op nabijgelegen beschermde gebieden door bijvoorbeeld stikstofdepositie.  

Effecten op beschermde gebieden zijn op voorhand uitgesloten en worden niet nader bekeken. 

 

Beschermde soorten: Flora‐ en faunawet 

Wettelijk kader 

De Flora‐ en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende dier‐ en plantensoorten.  

Deze bescherming geldt overal. Het behoud van de gunstige staat van instandhouding van soorten 

staat centraal. Het soortenbeschermingsdeel van de Vogel‐ en Habitatrichtlijn is in de wet opgenomen. 
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