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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 
 
De opdrachtgever wil een nieuwe loods en paardenhal  laten bouwen op het bouwkavel behorende bij de 
locatie aan de Diepenheimseweg 29 te Neede.  
 
In deze Natuurtoets (QuickScan)  wordt gekeken of er voor de realisering van de plannen nog een 
ontheffing (soorten) op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. Ook kan uitsluitsel gegeven 
worden of de gemeente bij een Omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen moet 
aanvragen. Het rapport kan tevens gebruikt worden bij de bestemmingsplanprocedure. In hoofdstuk 7 staan 
de conclusies van de natuurtoets.  
 
De te toetsen activiteit betreft: 

• Bouw nieuwe loods en paardenhal op perceel cultuurgrasland (voorheen akker). 
 
              

 
Figuur 1.  Luchtfoto met ligging onderzoeksgebied zwarte kader en plangebied rode pijl (Bron: 

NDFF).  
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Figuur 2.  Plantekening van de gewenste situatie met de nieuwe rijhal.  (Bron: ForFarmers).  
 

  
Figuur 3.  Foto plangebied. Het graslandperceel waarop gebouwd wordt. 
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1.2 Aanleiding 
De aanleiding voor het maken van een natuurtoets is de noodzaak en de wens om vooraf uit te sluiten dat 
door het project natuurwaarden aangetast kunnen worden. 

1.2.1 Soortbescherming  
Realisatie van de voorgenomen plannen kan invloed hebben op de bepalingen in de Wet 
natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten in Nederland. 
Overtreding van de verbodsbepalingen (bijlage 1) ten aanzien van streng beschermde soorten vereist 
mogelijk een ontheffing (zie hoofdstukken 2 t/m 5 en 7). 

1.2.2 Gebiedsbescherming 
In deze Natuurtoets is tevens gekeken of er door de uitvoering van het voorgenomen plan sprake kan zijn 
van externe werking op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. De Natura 2000-gebieden vallen eveneens 
onder de Wet natuurbescherming. Bij effecten op Natura 2000-instandhoudingsdoelen is mogelijk een 
vergunning vereist (zie hoofdstukken 2, 6 en 7). 

1.3 Probleemstelling / doelstelling 

De natuurtoets geeft antwoord op onderstaande vragen: 
 

1. Komen er natuurwaarden voor, waarvoor het noodzakelijk is om een uitgebreide natuurtoets met 
mitigatieplan te laten uitvoeren om te beoordelen in hoeverre het project handelingen bevat die in 
strijd zijn met de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (soortbescherming). 

 
2. Zijn er mogelijke effecten op de Natura 2000-instandhoudingsdoelen waardoor er een passende 

beoordeling gemaakt moet worden (gebiedsbescherming/ Wet natuurbescherming). 
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2 Soortbescherming – Wet natuurbescherming 
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Boswet, 
Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het soortenbeleid deelt de Wet 
natuurbescherming de soorten in drie beschermingsregimes, namelijk vogels (EU-Vogelrichtlijn), soorten 
beschermd op grond van de Habitatrichtlijn en nationaal beschermde soorten.  

2.1  Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn  
Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de 
Vogelrichtlijn). De lijst met jaarrond beschermde vogels staat in bijlage 3.   
 

2.2   Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn  
Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van 
Bern en Bijlage II van het Verdrag van Bonn. In de Bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden 
ook vogels genoemd. Het Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn is ten aanzien van verstoren 
strikter dan het Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn. Mogelijk zijn de in de Bijlagen van de 
Verdragen van Bern en Bonn genoemde vogels strikter beschermd dan soorten die van nature in 
Nederland voorkomen en niet in deze bijlagen staan. Grotendeels betreffen het in Nederland zeldzame 
en doortrekkende soorten of dwaalgasten. Een aantal soorten zoals bijvoorbeeld de pimpelmees zijn 
algemeen in Nederland.  

2.3   Beschermingsregime andere soorten  
Dit zijn de in de bijlage van Wet natuurbescherming genoemde soorten. Het gaat hier om de bescherming 
van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, 
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, vermeld in de bijlage van de Wet 
natuurbescherming (art. 3.10 – 3.11 Wet natuurbescherming). Voor de zoogdier- amfibie- en 
reptielsoorten opgenomen in deze bijlage geldt geen Europese verplichting tot bescherming. Deze 
soorten worden beschermd vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren 
een bescherming behoeven. De andere in de bijlage opgenomen soorten worden om ecologische 
redenen beschermd. Hiermee geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van het 
Biodiversiteitsverdrag om de staat van instandhouding van dier- en plantsoorten te beschermen. Omdat 
er ook veel algemene soorten in staan genoemd is de verwachting dat er weer een verdeling komt van 
meer en minder strikt beschermde soorten (vergelijkbaar met de tabellen 1, 2 en 3 van de Flora- en 
faunawet). Deze kan echter per provincie verschillen (zie bijlage 5).  

2.4  Zorgplicht  
Onder de Wet natuurbescherming geldt, net als onder de Flora- en faunawet, een zorgplicht voor alle in 
het wild levende dieren. De zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer werkzaamheden, die nadelig kunnen 
zijn voor dieren en planten, in redelijkheid zo veel mogelijk nalaat of maatregelen neemt om onnodige 
schade aan dieren en planten te voorkomen.   

2.5  Provinciale Omgevingsverordening Gelderland (POV)  
Artikel 3.7.2.3 Vrijstelling ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en bestendig beheer en onderhoud. 
 
1) In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de wet is het toegestaan de soorten 

genoemd in bijlage 28 (zie bijlage 5 in dit rapport) Vrijstelling soorten inzake ruimtelijke inrichting (link) 
te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen in verband met handelingen genoemd in artikel 3.10, tweede lid, onder a, 
e, f en g van de wet. 

2) De in het eerste lid genoemde vrijstelling geldt voor het in bijlage 28 (zie bijlage 5 in dit rapport) 
genoemde gebied. 

3) De in het eerste lid genoemde vrijstelling voor het vangen geldt alleen onder gebruik van de in bijlage 
28 (zie bijlage 5 in dit rapport) genoemde middelen. 

4) De met toepassing van het eerste lid gevangen dieren dienen zo snel mogelijk in de directe omgeving 
op een voor de betreffende soort geschikte plek te worden losgelaten. 
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3  Ligging onderzoeksgebied en onderzoeksopzet 

3.1  Ligging onderzoeksgebied 
Het onderzoeksgebied voor de Wet natuurbescherming beperkt zich tot de percelen waarop de ingreep 
plaatsvindt en de directe omgeving (zie figuur 1). Voor de effecten op Natura 2000-gebieden is in 
hoofdstuk 6 ook gekeken naar het aspect externe werking.  

3.2  Onderzoeksmethode 
Deze natuurtoets is gebaseerd op bronnenonderzoek en een bureauanalyse. Aan de hand van expert 
judgement door een ecoloog (Ir. A. Fopma van Fopma NatuurAdvies) is ingeschat wat de beschermde 
natuurwaarden zijn en de te verwachten effecten.     

3.2.1  Bronnenonderzoek 
Gekeken is naar de volgende bronnen: 

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, zie ook bijlage 4). 

• Literatuur (zie hoofdstuk 8). 

3.2.2  Veldbezoek 
Er heeft 1 veldbezoek op de planlocatie en de naaste omgeving plaatsgevonden. 
 
Datum:   13 februari 2019 
Tijdstip:   middag 
Weersbeeld:  droog,  bewolkt.   
Temperatuur: 7o Celsius. 
 
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar de potenties van het plangebied voor beschermde diersoorten en 
de mogelijke functies. Op basis van expert judgement is een inschatting gemaakt wat de mogelijke effecten 
zijn van de ingreep op beschermde soorten. 
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4  Inventarisatie natuurwaarden 

4.1  Vogels (Wnb § 3.1) 

4.1.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In het onderzoeksgebied (figuur 1) zijn 3.365 waarnemingen van vogels geregistreerd, verdeeld over 138 
soorten. Hierbij zijn 5 ‘jaarrond’ beschermde vogelsoorten. Zijnde: 
 
1. Buizerd   Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.  
2. Huismus   Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied. 
3. Roek   Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied. 
4. Sperwer   Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied.  
5. Steenuil   Geen waarnemingen met broedindicatie in het onderzoeksgebied. 
 
In bijlage 4 staan alle waarnemingen van soorten met een broedindicatie. Hierbij zijn geen jaarrond 
beschermde soorten.  
 
Tabel 1. Waargenomen vogelsoorten in onderzoeksgebied. Vet en cursief zijn de jaarrond 

beschermde soorten (zie bijlage 3) (Bron: NDFF) 

Vogelsoorten 

 Blauwe Reiger  Houtduif  Scholekster 

 Bonte Vliegenvanger  Huismus  Sperwer 

 Braamsluiper  Kauw  Spreeuw 

 Buizerd  Keep  Steenuil 

 Ekster  Kievit  Stormmeeuw 

 Fazant  Kneu  Tapuit 

 Gaai  Kokmeeuw  Torenvalk 

 Gele Kwikstaart  Kolgans  Veldleeuwerik 

 Goudplevier  Nijlgans  Vink 

 Graspieper  Paapje  Witte Kwikstaart 

 Groene Specht  Patrijs  Zwarte Kraai 

 Grote Zilverreiger  Roek  Zwarte Roodstaart 

 Holenduif  Roodborst  Zwarte Specht 

 

4.1.2  Gegevens uit veldbezoek (vogels) 
 
Aangetroffen soorten 
Naast enkele mezen op het erf en overvliegende Houtduiven, Kauwen en Roeken zijn er in het 
betreffende perceel waarin wordt gebouwd geen vogels waargenomen. Het nieuwe grasland is wel 
geschikt voor weidevogels.   
 
Het cultuurgrasland waarop gebouwd wordt is echter voor geen van de jaarrond beschermde soorten 
geschikt als broedgebied of foerageergebied. Er zijn geen greppels of sloten die gedicht moeten 
worden. 
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4.2  Vleermuizen (Wnb § 3.2) 

4.2.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 
 
Op basis van landelijke verspreiding (Bron: Zoogdiervereniging), zijn de volgende soorten mogelijk: 
• Gewone dwergvleermuis 
• Ruige dwergvleermuis 
• Kleine dwergvleermuis 
• Rosse vleermuis 
• Bosvleermuis 
• Laatvlieger 
• Gewone grootoorvleermuis 
• Watervleermuis 
• Meervleermuis 
• Franjestaart 
• Baardvleermuis 
• Bechstein’s vleermuis 
• Brandt’s vleermuis 
• Vale vleermuis 
 
Volgens het NDFF zijn er in de laatste 5 jaar geen waarnemingen van vleermuizen geregistreerd in het 
onderzoeksgebied.  
 
 

 
Figuur 4. Detailfoto’s.  
 

4.2.2  Gegevens uit veldbezoek (vleermuizen) 
 
Tijdens het veldbezoek is gekeken naar potentiële verblijfplaatsen en vliegroutes op basis van expert 
judgement.  
 
Verblijfplaatsen  
De stal waar aan vast wordt gebouwd is nog niet zo oud en is secuur afgewerkt. Er zijn geen spleten of 
openingen die voor vleermuizen geschikt zijn. Ook andere sporen van vleermuizen zijn niet aangetroffen.   
 
Vliegroutes  
Er worden door de nieuwbouw op open cultuurgrasland geen vliegroutes van vleermuizen aangetast. Alle 
lijnvormige elementen blijven intact. Ook de kap van de bomen tast onderbreekt geen vliegroute.  
 
Effecten zijn uitgesloten. 
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4.3  Overige grondgebonden zoogdieren  

4.3.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen 
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In onderstaande tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten. 
 
Tabel 2. Data NDFF. 

Soort Wet natuurbescherming 
 Mol Onbeschermd 

 

4.3.2  Gegevens uit veldbezoeken (overige zoogdieren) 
Tijdens de veldbezoeken zijn in het onderzoeksgebied geen grondgebonden zoogdieren waargenomen. 
Het plangebied is wel ‘geschikt’ voor kleine zoogdieren, zoals de Haas, Konijn, Huisspitsmuis, Egel, 
Huismuis, Bruine rat, Bosmuis etc.  
 
 

4.4  Amfibieën, vissen en reptielen 

4.4.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
Er zijn in het onderzoeksgebied (figuur 1) waarnemingen van amfibieën en vissen geregistreerd in het 
NDFF in de laatste 5 jaar. Reptielen zijn niet waargenomen. 
 
Tabel 3. Data NDFF. 

Amfibieën  Wnb 
 Bastaardkikker Wnb § 3.31 

 Boomkikker Wnb § 3.2 

 Poelkikker Wnb § 3.2 

 
Poelkikker:  Betreft 1 waarneming (2016)  van 4 individuen in poel in perceel achter Rondweg 

16, Neede. 
Boomkikker:  Betreft 7 waarnemingen (2016 en 2018)  van 1-10 individuen. De dichtst bij zijnde 

locatie (5 waarnemingen) is in een poel op de Diepenheimseweg 47, Neede. De 
andere 2 waarnemingen zijn bij de Kempersdijk 53 en 55 in Neede. 

 

4.4.2  Gegevens uit veldbezoek (amfibieën, vissen en reptielen) 
Er zijn geen soorten amfibieën, vissen of reptielen aangetroffen in het plangebied. In het grasland is ook 
geen geschikt habitat aanwezig voor de beschermde soorten die niet zijn vrijgesteld. 

4.5  Vlinders, libellen, juffers en insecten 

4.5.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In de tabel staat een overzicht van de in het onderzoeksgebied waargenomen soorten. 
 
Tabel 4. Data NDFF  

Amfibieën  Wnb 
Groot koolwitje onbeschermd 

 

                                                      
1 Vrijgestelde soort op grond van de POV Gelderland (zie bijlage 5). 
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4.5.2  Gegevens uit veldbezoek (vlinders, libellen, juffers en insecten) 
 
Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde vlinders, libellen, of juffers waargenomen. Effecten op 
beschermde dagvlinders en libellen zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat uitgesloten. 
  

4.6  Vaatplanten 

4.6.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) / Natuurtoetshulp.nl 
In het onderzoeksgebied zijn geen beschermde soort op grond van de Wnb geregistreerd. Er zijn wel 
180 waarnemingen van 166 onbeschermde soorten geregistreerd. 

 

4.6.2  Gegevens uit veldbezoek (vaatplanten) 
 
Het plangebied is bijna volledig in gebruik als cultuurgrasland (recent ingezaaid). Er zijn geen 
beschermde soorten aangetroffen.  
  

4.7 Overige beschermde soorten 
(Sprinkhanen, krekels, geleedpotigen, nachtvlinders, mossen, korstmossen, algen, wieren etc.) 

4.7.1  Gegevens uit geraadpleegde bronnen  
 
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)  
In het onderzoeksgebied zijn geen andere beschermde soorten op grond van de Wnb geregistreerd. 

 

4.7.2  Gegevens uit veldbezoek  
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. 
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5  Beoordeling Wet natuurbescherming (soorten) 
 

5.1  Vogels 
Effectenbeoordeling 
Er zijn geen effecten op jaarrond beschermde vogelsoorten te verwachten. Effecten op jaarrond 
beschermde soorten (Cat. 1 t/m 4) zijn uitgesloten. 
 
Wel kunnen er vogels broeden in het (jonge) grasland en in de directe omgeving. Er zijn nu geen nesten 
aangetroffen, maar dat zegt niets over 2019.  Derhalve geldt het voorzorgbeginsel.  
 
Periode werkzaamheden (voorzorgsbeginsel) 
Omdat geen ontheffingen worden verleend voor het verstoren van vogels en/of het vernielen van nesten 
wordt geadviseerd om het bouwrijp maken voor het broedseizoen (globale richtlijn2  15 maart - 15 juli) uit 
te voeren of te beginnen na 15 juli. Voorkom het vestigen van broedvogels op het bouwperceel door het 
plaatsen van wapperende zakken of enkele linten. 
 
Op deze wijze zijn effecten op vogels uitgesloten. 

5.2 Vleermuizen 
Effectenbeoordeling 
Er zijn geen verblijfplaatsen in het plangebied en het gebied is ook niet geschikt als foerageergebied.  
 
Effecten op vleermuizen zijn uitgesloten. 
 

5.3 Overige grondgebonden zoogdieren 
Effectenbeoordeling 
Er zijn geen waarnemingen van grondgebonden zoogdieren. Er is ook geen geschikt habitat aanwezig.  
 
Effecten op zoogdieren zijn uitgesloten. 
 

5.4 Reptielen, amfibieën en vissen 
 
Effectenbeoordeling 
Reptielen 
Er zijn geen reptielen waargenomen en het habitat is er ook niet optimaal voor. Effecten kunnen op 
voorhand worden uitgesloten. 
 
Effectenbeoordeling 
Amfibieën 
Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied uitgesloten. 
 
Effectenbeoordeling 
Vissen 
Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied uitgesloten. 
 

                                                      

2 Broedseizoen: Vogels worden met name beschermd tijdens het broedseizoen. Een belangrijke vraag is dus: Van 

wanneer tot wanneer duurt het broedseizoen? Vaak wordt als grove lijn gezegd dat het broedseizoen duurt van 15 
maart tot en met 15 juli. Inderdaad broeden vogels met name in deze periode. De bescherming van vogels is 
echter niet gebaseerd op een datum, maar op het daadwerkelijke broedseizoen. Dat kan ook al voor 15 maart of 
na 15 juli zijn. Het broedseizoen begint niet pas wanneer de eieren gelegd zijn. Het broedseizoen gaat al van start 
met de paarvorming, territorium afbakenen en het bouwen van nesten. In deze tijdsspan worden vogels, hun 
nesten en eieren beschermd door de Wet natuurbescherming. Het nest mag niet verwijderd, verstoord of 
leeggehaald worden (Bron: Vogelbescherming Nederland).  
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5.5  Vlinders, libellen en juffers  
Effectenbeoordeling 
Dagvlinders 
Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied uitgesloten. 
 
Effectenbeoordeling 
Libellen en juffers 
Effecten zijn vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het gebied uitgesloten. 

5.6  Vaatplanten 
Effectenbeoordeling 
In het gebied is geen geschikt habitat aanwezig voor beschermde soorten. Effecten op beschermde 
soorten kunnen op voorhand worden uitgesloten. 

5.7 Overige doorsoorten 
Effectenbeoordeling 
In het gebied zijn geen andere beschermde diersoorten aangetroffen. 
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  6  Gebiedsbescherming 

6.1  Gelders NatuurNetwerk / Groene ontwikkelingszone 
 
Gelderland streeft naar het veiligstellen van de verscheidenheid (biodiversiteit) en kwaliteit van de Gelderse 
natuur, wat bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving. Hiertoe zetten wij in op de realisatie van een 
compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden. Dit bereiken wij door de 
bestaande natuur in het Gelders NatuurNetwerk (GNN) te beschermen en de samenhang te versterken 
door het uitbreiden van natuurgebieden in het GNN en het aanleggen van verbindingszones in de Groene 
Ontwikkelingszone (GO). 
 
Een deel van het Gelders NatuurNetwerk heeft zelfs Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. 
Maar ook buiten de Natura 2000-gebieden zijn stukken natuur die het beschermen waard zijn. Het 
plangebied ligt zoals uit onderstaande figuur blijkt niet in de volgens de Omgevingsverordening 
aangewezen Gelders NatuurNetwerk of de Groene ontwikkelingszone. Effecten zijn dan ook op voorhand 
uitgesloten. 
  
 

 
Figuur 5.  Overzicht van plangebied (rode pijl) met ligging t.o.v. het Gelders NatuurNetwerk en de 

Groene Ontwikkelingszone. (Bron: http://www.gelderland.nl) 
 

  

http://www.gelderland.nl/
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6.2  Wet natuurbescherming - Natura 2000 gebieden - Voortoets  
 
Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese 
natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen 
die voor Europa belangrijk zijn. Een voorbeeld is de Noordse woelmuis, die alleen nog maar in Nederland 
voorkomt. 
 
Zoals uit onderstaande figuur blijkt ligt het plangebied niet in de directe nabijheid van een Natura 2000 
gebied.  In dit hoofdstuk wordt gekeken of de nieuwbouw en het gebruik effect hebben op de aangewezen 
Natura-2000-instandhoudingsdoelen. Dit is vanwege de afstand uitgesloten.  
 
De effecten van stikstofdepositie hebben we niet in deze beoordeling meegenomen, dat wordt door de 
opdrachtgever, ForFarmers, zelf uitgevoerd. 
   

 
 
Figuur 6.  Ligging van het plangebied (rode pijl) nabij Natura 2000-gebieden.  

(Bron: website www.gelderland.nl). 
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7  Conclusies  

7.1  Conclusie Wet natuurbescherming (Soorten) 
 
Het bouwrijp maken van het perceel dient men buiten het broedseizoen uit te voeren. In de tabel zijn de 
effecten samengevat. Op deze wijze is er geen effect op beschermde soorten en is er naar onze mening 
geen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 
 
Wij adviseren wel om deze conclusie (het rapport) door het bevoegd gezag te laten bevestigen.  
 
Tabel 5.  Overzicht conclusies aangaande verstoring en de eventueel te nemen vervolgstappen. 
Soortgroep Ingreep 

verstorend 
Nader onderzoek 

noodzakelijk 
Wnb-

ontheffing 
noodzakelijk 

Bijzonderheden / opmerkingen 

 
Vogels  
 
 
 
 
 
 

 
Broedvogels 
 

 
Nee,mits 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.1 (werk starten buiten 
broedseizoen) 
 

 
Jaarrond beschermd 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.1 
 

 
 
 
 
Vleermuizen 

 
Verblijfplaatsen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.2 

 
Vliegroutes 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.2  

 
Overige zoogdieren 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.3 

 
Amfibieën 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.4 

 
Reptielen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.4 
 

 
Vissen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.4  

 
Libellen en vlinders 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.5 

 
Vaatplanten 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie paragraaf 5.6 

 
Overige soortgroepen 
 

 
Nee 

 
Nee 

 
Nee 

 
Zie verder paragraaf 5.7 

 

7.2  Conclusie Gelders NatuurNetwerk / Groene ontwikkelingszone    
Er zijn geen effecten op de GNN/GO-gebieden te verwachten.  

7.3  Conclusie Wet natuurbescherming (gebieden)  
Er zijn geen effecten op de Natura 2000-gebieden te verwachten. Een vergunning op grond van Wet 
natuurbescherming is dan ook niet noodzakelijk. Wel adviseren wij u om deze conclusie ook aan het 
bevoegd gezag ter beoordeling voor te leggen. De effecten van stikstofdepositie hebben we niet in deze 
beoordeling meegenomen, dat wordt door de opdrachtgever, ForFarmers, zelf uitgevoerd. 
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http://www.sovonatlas.nl/
http://www.ndff.nl/
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BIJLAGE 1 Algemene verbodsbepalingen Wnb  

   
§ 3.1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn     
 
Artikel 3.1     
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.   
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te 

vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.   
3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 

hebben.   
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.   
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  
  
§ 3.2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn     
 
Artikel 3.5     
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

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

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.   
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of 

te rapen.   
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid te 

beschadigen of te vernielen.   
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

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

 
§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten     
 
Artikel 3.10     
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden:   

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

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

c) vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen.  

2. Artikel 3.8, met uitzondering van het derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de 
verboden, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat, in aanvulling op de redenen, genoemd in 
het vijfde lid, onderdeel b, de noodzaak voor de ontheffing of vrijstelling ook verband kan houden met 
handelingen:   
a) in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daaropvolgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;   
b) ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen, 

industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen;   
c) 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;   

d) ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;   
e) in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;   
f) 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;   

g) in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een 
bepaald gebied, of h. in het algemeen belang.   

 
3. De verboden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, en b, zijn niet van toepassing op de bosmuis, 

de huisspitsmuis en de veldmuis voor zover deze dieren zich in of op gebouwen of daarbij behorende 
erven of roerende zaken bevinden.  
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BIJLAGE 2 Proces beoordeling ontheffing Wnb

 
 
Verdere uitwerking van het schema op: 
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#initiatiefnemer  

http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#initiatiefnemer


22          Natuurtoets 14 februari 2019 
 

 

BIJLAGE 3 Jaarrond beschermde vogels 
 
Categorieën: 

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste 

rust- en verblijfplaats. 

2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn 

of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek 

en limitatief beschikbaar. 

3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die 

daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak 

zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 

4. Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn een nest 

te bouwen. 

5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of 

de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats 

verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 
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Nesten van vogelsoorten van categorie 1 t/m 4 zijn jaarrond beschermd, de nesten van soorten in 
categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alternatieven zijn. 

Nederlandse naam Categorie Nederlandse naam Categorie 

Blauwe reiger 5 Ruigpootuil 5 

Boerenzwaluw 5 Spreeuw 5 

Bonte vliegenvanger 5 Tapuit 5 

Boomklever 5 Torenvalk 5 

Boomkruiper 5 Zeearend 5 

Bosuil 5 Zwarte kraai 5 

Brilduiker 5 Zwarte mees 5 

Draaihals 5 Zwarte roodstaart 5 

Eidereend 5 Zwarte specht 5 

Ekster 5 Huismus 2 

Gekraagde roodstaart 5 Kerkuil 3 

Glanskop 5 Oehoe 3 

Grauwe vliegenvanger 5 Ooievaar 3 

Groene specht 5 Ransuil 4 

Grote bonte specht 5 Roek 2 

Hop 5 Slechtvalk 3 

   Sperwer 4 

Huiszwaluw 5 Steenuil 1 

IJsvogel 5 Wespendief 4 

Kleine bonte specht 5 Zwarte wouw 4 

Kleine vliegenvanger 5 Boomvalk 4 

Koolmees 5 Buizerd 4 

Kortsnavelboomkruiper 5 Gierzwaluw 2 

Oeverzwaluw 5 Grote gele kwikstaart 3 

Pimpelmees 5 Havik 4 

Raaf 5    
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BIJLAGE 4  Samenvatting NDFF 
 

 Wnb - Vogelrichtlijn  

 Bonte Vliegenvanger 

 Braamsluiper 

 Gele Kwikstaart 

 Graspieper 

 Kievit 

 Patrijs 

 Roodborst 

 Scholekster 

 Veldleeuwerik 

 Witte Kwikstaart 

 
 Wnb - 
Habitatrichtlijn  

 Boomkikker 

 Poelkikker 

 
 Wnb - andere 
soorten  

 Bastaardkikker 
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BIJLAGE 5   POV Gelderland  
 

Soortenvrijstellingslijst voor ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer of onderhoud 
 
Behorende bij de Omgevingsverordening Gelderland  
Soorten als bedoeld in artikel 3.7.2.3. 
 

 


