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A. Kennisgeving terinzagelegging inspraak omgevingsvergunning (26 mei 2021)
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B. Schriftelijke reacties tegen de inspraak
Naar aanleiding van de publicatie van de terinzagelegging van de ingediende stukken als
voorontwerp is er door de volgende personen (hierna: indieners) een inspraakreactie ingediend:
Indiener 1:
Indiener 2:
Indiener 3:
Indiener 4:
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C. Beoordeling van de schriftelijke inspraakreacties
In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens wordt degene die een reactie
heeft ingediend in dit deel van de reactienota aangeduid als “indiener 1”, “indiener 2”,
“indiener 3” en “indiener 4”.
Indiener 1 bracht de volgende inspraakreactie naar voren:
Wij zijn direct aanwonende, het betreffende perceel grenst aan ons perceel.
1.1 De breedte van de Ontinkweg is 3,10 meter.
Dit betekent dat 2 voertuigen elkaar niet kunnen passeren zonder gebruik te maken van
de bermen. De bermen zijn dan ook in slechte staat door elkaar passerende voertuigen.
De gemiddelde breedte van een auto is 1,75 meter, hieruit blijkt dus dat de weg eigenlijk
te smal is voor 2 auto's om elkaar te passeren. De gemiddelde breedte van een camper
is 2,32 meter. Zelfs met het benutten van de bermen tot aan het talud van de sloten is er
op de Ontinkweg absoluut geen mogelijkheid voor 2 campers om elkaar te passeren.
Reactie gemeente
De hoeveelheid verkeer nu en straks, bij de komst van de camper-camping, zal beperkt
zijn, ook gelet op de verwachte aankomst- en vertrektijden. Het ligt niet in de verwachting
dat hierdoor meer bermschade optreedt dan in de bestaande situatie of dat dit tot gevaarlijke situaties zal leiden.
1.2 Vanwege de aangelegde grondwal door de aanvrager is de kruising Olden Eibergsedijk -Ontinkweg erg onoverzichtelijk. Hierdoor ontstaat er een ongewenst gevaarlijke situatie.
Reactie gemeente
De aangelegde aarden wal neemt weliswaar een deel van het zicht weg, echter hierdoor
moet verkeer op het kruispunt rustig rijden.
1.3 De Ontinkweg is, in tegenstelling tot de omschrijving in de aanvraag, geen weg die
weinig gemotoriseerd verkeer kent. De weg dient als "sluiproute" voor bewoners van de
wijk "de Westenesch" om de nieuwe N18 te kunnen bereiken. Als aanwonende zien wij
dat dit geen rustige stille weg is en weldegelijk veel gebruikt wordt door motorvoertuigen.
Reactie gemeente
De gemeente heeft geconstateerd dat in de ochtend- en avondspits het regelmatig voorkomt dat personenauto’s rijden van/naar het bedrijventerrein De Kiefte via de Ontinkweg.
Die hoeveelheid verkeer geeft géén files of leidt tot gevaarlijke situaties.
1.4 In de aanvraag staat dat men eventuele gasten wil adviseren om als aanrijroute gebruikt te maken van de Beltrumseweg. Gasten die vanuit de richting Borculo/Haarlo komen zullen gebruik maken van de Ontinkweg om de camperstandplaats te bereiken.
Dit zal erin resulteren dat de bewoners van de Ontinkweg te maken krijgen met campers
die voor hun huis langsrijden, dit tast het woongenot van de bewoners aan die hier niet
om hebben gevraagd.
Reactie gemeente
Het zal voorkomen dat verkeer uit de richting Borculo/Haarlo zal rijden via de Ontinkweg.
De aanvrager heeft aangegeven dat route-informatie wordt aangehouden waarbij het
verkeer wordt geadviseerd te rijden via de N18, aansluiting Eibergen en dan Kiefteweg,
Hortensialaan, Bronkbeekstraat en Beltrumseweg.
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1.5 Het perceel is momenteel in gebruik door een agrariër die er zijn gras/mais op verbouwd. Om het perceel te bereiken met grote landbouwvoertuigen maakt hij gebruik van
de bestaande ontsluiting gelegen aan de Beltrumseweg. Er is dus reeds een in- en uitrit
beschikbaar om het perceel te bereiken, daarom zien wij geen noodzaak een extra inuitrit te realiseren aan de Ontinkweg, met alle gevolgen als hierboven omschreven.
Reactie gemeente
De inrit Beltrumseweg is voor het uitrijden van campers door de aanwezigheid van volwassen bomen aan weerszijden van de uitrit gevaarlijk voor onbekend bestuurders om te
gebruiken; de bomen ontnemen het zicht op de weg. De agrariër die nu de kavel gebruikt
is bekend met de situatie.
1.6 De Ontinkweg is niet voorzien van straatverlichting. Hierdoor is het in de avonduren
erg donker en dit zal gevaarlijke situaties opleveren, zeker gezien de vele wandelaars die
er hun hond uitlaten.
Reactie gemeente
Het niet aanwezig zijn van straatverlichting heeft in de afgelopen jaren niet geleid tot verkeersonveilige situaties; er zijn géén ongevallen geregistreerd. De komst van campers
zal de situatie niet onveiliger maken.
1.7 Voor de afwatering zijn wij afhankelijk van de sloot gelegen tussen de Ontinkweg en
het perceel van de aanvrager. Indien er een inrit zou komen dan zou deze de sloot doorkruisen. We vrezen dat hierdoor de afwatering van ons hemelwater in het geding komt.
Reactie gemeente
De inrit van de campercamping zal worden uitgevoerd met een duiker, zo blijft de sloot
zijn functie behouden.
2.1 In de aanvraag worden plekken aangeboden voor 25 campers. Dit zal in de praktijk
inhouden dat dit er ca. 50 gasten zullen verblijven die er recreëren. Het is zeker dat dit
een toename van geluid met zich meebrengt. De gasten zullen eveneens gaan barbecueën wat stankoverlast met zich mee zal brengen omdat de windrichting in Nederland
veelal zuid of west is. Hierdoor zal ons woongenot aangetast worden door de lucht van
barbecueënde gasten.
Reactie gemeente
Het gaat hier over een aanvraag voor een camperplaats voor maximaal 25 plaatsen. Hier
kunnen eventueel ook tenten of caravans komen te staan. Voor de aangevraagde bedrijfsactiviteiten geldt een maximale richtafstand van 50 meter (zie onderstaande tabel).
Hierbij is wel op te merken dat deze afstanden gericht zijn voor locaties met keuken, er is
geen omschrijving zonder keuken. De omschrijvingen komen uit bijlage 1 van de VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering. Ze sluiten zo goed mogelijk aan bij de aangevraagde bedrijfsactiviteiten. Hierbij geldt de richtafstand tussen de grens van de bedrijfsbestemming en de gevel van de woning. De werkelijke afstand is ook op die manier gemeten. In dit geval is dat van de locatie van de campers tot aan de gevel van de woningen.

Uit deze tabel blijkt dat er wordt voldaan aan de richtafstanden. De woning van indiener
is de dichtstbijzijnde woning. Deze woning ligt op circa 55 meter van de camperplaatsen.
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Aan de afstand voor geur wordt zelfs ruimschoots voldaan op basis waarvan kan worden
aangenomen dat het woon- en leefklimaat van de dichtstbijzijnde woning kan worden gegarandeerd.
2.2 In de aanvraag staat een vogelpoel gesitueerd. Dit is theoretisch een mooi plan, echter zullen er weinig vogels verblijven met 25 campers naast de poel.
Reactie gemeente
De aanleg van een poel is uit het plan gehaald. De planontwikkeling (en poel) ligt op het
Oost-Nederlands Plateau. Poelen zijn niet geschikt op een plateau. Aanvragers hebben
daarom afgezien van het realiseren van een poel.
2.3 In de aanvraag staat dat het zicht en geluidsoverlast wordt geminimaliseerd. Voor
ons is dit een te ruim begrip. Wat voor de een weinig is, is voor de ander veel. Vast staat
dat wij ongewenst en ongevraagd worden beperkt in ons woongenot omdat de buren een
camperstandplaats willen. Dit is voor ons onacceptabel.
Reactie gemeente
Verschillende functies kunnen naast elkaar bestaan en niet alles zal blijven zoals het is.
De gemeente biedt in haar beleid mogelijkheden om nieuwe recreatieve functies te ontwikkelen. Het is aan de initiatiefnemers om hier een goede invulling aan te geven, waarbij
rekening wordt gehouden met de omgeving.
Aanvullend is door de aanvragers aangegeven, dat het gaat om camperaars die veelal in
de leeftijd 50 plus zijn, met z’n 2 recreëren. Niet per se een setting of doelgroep die bekend staat om geluidsoverlast. Daar komt bij dat de aanvragers zelf het dichtst bij de
camperplaats wonen. Zij hebben gekozen voor deze woning vanwege het rustige en landelijke karakter en zullen dit dus als geen ander gaan bewaken. In de gedragsregels voor
de camperaars zullen de aanvragers ook aandacht besteden aan het belang dat zij hechten aan behoud van het rustige en landelijke karakter, denk hierbij aan een geluidsarme
rustperiode tussen bijvoorbeeld 22.30 uur en 07.00 uur.
2.4 In de aanvraag worden hoogstamfruitbomen gesitueerd rondom de vogelpoel. Deze
zijn voor gebruik van de camperaars. Dit betekent, omdat onze tuin gesitueerd is aan de
zijde van de camperstandplaats dat we geconfronteerd worden met gasten die op zeer
korte afstand van ons terras fruit aan het plukken zijn. Dit zal voor ons eveneens een inbreuk zijn op ons woongenot. Nu kunnen we rustig buiten zitten en genieten van onze
rust en de natuur. Als de aanvraag gehonoreerd wordt behoort dit tot de verleden tijd.
Ook dit is voor ons onacceptabel.
Reactie gemeente
Zoals vermeld onder 2.2 komt de poel te vervallen. De geplande fruitbomen en struiken
vullen de plek van de poel op. Daarnaast wordt de bestaande houtwal verbreed en aangevuld met struiken. De houtwal zal minimaal 6 meter (tot maximaal 10 meter) bedragen
zodat struiken de ruimte hebben om volledig uit te groeien.
2.5 In de aanvraag wordt gesproken over "bosrand". In de praktijk is dit een enkele rij
struiken die het predicaat "bosrand" niet verdient. Dit is van belang voor de voorstelling
van zaken. Deze struiken zijn niet wintergroen, dus in het najaar als het blad van de bomen valt hebben we vrij uitzicht op de camperstandplaats wat voor ons veel overlast zal
bezorgen, niet alleen voor wat betreft geluidsoverlast maar ook een belemmering van het
vrije uitzicht dat we nu genieten.

6

Reactie gemeente
De gemeente is eveneens van mening dat de houtwal zo ingericht moet worden dat deze
voldoende breedte heeft met inheems struweel en ook bestaat uit deels inheemse
groenblijvers om ook in de winterdag voldoende afscherming te bieden tegen licht- en
zichtlijnen op campers. Hiertoe moet een landschappelijk inpassingsplan worden opgesteld. Inmiddels is er een landschappelijk inpassingsplan met een beschrijving van het
beheer van de aan te leggen landschapselementen met beheertabellen opgesteld. Dit is
door ons goedgekeurd. De bestaande houtwal wordt verbreed en aangevuld met struiken. De houtwal zal minimaal 6 meter (tot maximaal 10 meter) bedragen zodat struiken
de ruimte hebben om volledig uit te groeien. Het vogelbosje sluit aan op de houtwal en
zal in de mix net als de houtwal worden aangevuld met wintergroene struiken zoals wilde
liguster en hulst. Hierdoor zal ook bij de start van het recreatieseizoen (15 maart) en het
eind van het recreatieseizoen (31 oktober) groen blad in die zone zitten. Door het versterken van de huidige houtwal wordt het zicht op de campers vanuit de omgeving onttrokken.
3.1 Momenteel hebben we vrij uitzicht en genieten we van de rust en stilte die onze
woonomgeving met zich meebrengt. Indien de aanvraag doorgang zal vinden, staan wij
voor het verdrongen feit dat onze woning in waarde zal dalen. We gaan van een vrijstaande woning naar een woning met een camping naast de deur. Omdat de buren een
camping willen, gaat dit ons geld kosten. Ook dit is voor ons onacceptabel.
Reactie gemeente
Het kan inderdaad zijn dat uw onroerend goed in waarde daalt door de ontwikkeling bij
de buren. Het is mogelijk om na het onherroepelijk worden van de vergunning een aanvraag “tegemoetkoming in schade” te doen. Een onafhankelijke adviseur zal dit dan beoordelen. Wel is het zo dat er in ieder geval een maatschappelijk risico geldt van 2%. Dit
betekent dat als uw onroerend goed 2% of minder in waarde daalt er geen sprake is van
tegemoetkoming in schade.
Indiener 2 bracht de volgende inspraakreactie naar voren:
Ik reageer als huurder van een garagebox gelegen aan de Ontinkweg 2 te Eibergen.
Deze garagebox heb ik in gebruik voor mijn bedrijf RR Omgevingsbeheer. De bereikbaarheid naar mijn garagebox komt met deze vergunning in het geding. De breedte van
de Ontinkweg is 3,10 meter. Dit betekent dat twee voertuigen elkaar nu al niet kunnen
passeren zonder gebruik te maken van de bermen. De bermen zijn nu dan ook al in
slechte staat. De weg is eigenlijk nu al te smal voor twee auto’s om elkaar te passeren.
Laat staan voor twee campers. De Ontinkweg is, in tegenstelling tot de omschrijving in de
aanvraag, geen weg die weinig gemotoriseerd verkeer kent. De weg dient als “sluiproute”
voor bewoners van de wijk “de Westenesch” om de nieuwe N18 te kunnen bereiken. Deze nieuwe situatie zal dus problemen gaan opleveren voor de bereikbaarheid van mijn
garagebox.
Reactie gemeente
De genoemde zienswijzen komen overeen met de zienswijzen van indiener 1. Hiervoor
wordt verwijzen naar de reactie van de gemeente zoals vermeld onder 1.1 (breedte van
de weg, bermen) en 1.3 (Ontinkweg als sluiproute).
Indiener 3 bracht de volgende inspraakreactie naar voren:
Wij reageren als aanwonenden van de aangevraagde camperstandplaats. Het perceel
grenst aan onze achtertuinen.
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Toename verkeer en het ontstaan van gevaarlijke situaties.
Vanwege de aangelegde grondwal rond het kavel aan de Olden Eibergsesedijk 14 is de
kruising Beltrumseweg / Olden Eibergseweg nu al heel onoverzichtelijk. Door dit als route
aan te merken voor 25 campers om de staplaats te bereiken zal de situatie nog gevaarlijker worden. Een zelfde situatie doet zich voor op de kruising Ontinkweg / Olden Eibergsedijk.
Reactie gemeente
Allereerst kan worden opgemerkt, dat de percelen van indieners niet direct grenzen aan
de kavel Olden Eibergsedijk 14. Tussen het perceel Olden Eibergsedijk 14 en de percelen van indieners liggen gronden (met een diepte van circa 66 meter) van verschillende
eigenaren. (zie overzichtskaartje met herkomst van reacties onder D).
De aanleg van de grondwal vermindert weliswaar het zicht nabij het kruispunt Olden Eibergsedijk – Ontinkweg, echter hierdoor rijden bestuurders wel rustiger zo is geconstateerd. De aanleg van de inrit is dermate ver van het kruispunt gelegen dat dit géén invloed heeft op de situatie van het kruispunt.
Sluiproute
In de aanvraag staat dat de Ontinkweg weinig gemotoriseerd verkeer kent. Dit is in onze
ogen niet correct. De weg wordt veel gebruikt als ‘sluiproute’ voor bewoners van onze
wijk “de Westenesch” om de nieuwe N18 te kunnen bereiken. Wij, als bewoners van de
Eikenlaan, weten dat de Ontinkweg geen rustige stille weg is.
In de aanvraag staat dat men de gasten wil adviseren om gebruik te maken van de Beltrumseweg. Door dit als adviesroute aan te merken zal er steeds meer verkeer van de
Beltrumseweg gebruik gaan maken. Door de aanleg van de nieuwe N18 is het verkeer nu
al toegenomen en daarmee de overlast. Het zal ook inhouden dat het voor de overstekende fietsers (naar het fietspad richting zwembad en Hof van Eckberge) een gevaarlijke
situatie zal opleveren. In de zomermaanden zijn het vooral kinderen die hier oversteken.
Reactie gemeente
De gemeente heeft geconstateerd dat in de ochtend- en avondspits het regelmatig voorkomt dat personenauto’s rijden van/naar het bedrijventerrein De Kiefte via de Ontinkweg.
Die hoeveelheid verkeer geeft géén files of leidt tot gevaarlijke situaties.
De komst van het camperverkeer leidt naar verwachting niet tot extra vermeende onveilige situaties. In de afgelopen jaren zijn géén ongevallen geregistreerd op de Ontinkweg
waar voetganger en/of fietsers bij betrokken waren.
Straatverlichting
Wij, als bewoners, weten dat de Olden Eibergsedijk en ook de Ontinkweg geen straatverlichting hebben. Vooral bij het uitlaten van de hond ervaren wij dit als grote hinder en, als
er straks ook nog campers over deze weg gaan rijden, zal de hinder groter worden.
Reactie gemeente
Het niet aanwezig zijn van straatverlichting heeft in de afgelopen jaren niet geleid tot verkeersonveilige situaties; er zijn géén ongevallen geregistreerd. De komst van campers
zal de situatie niet onveiliger maken.
Geluidsoverlast en overlast gasten
In de aanvraag worden plekken aangeboden voor 25 campers. Dit zal in de praktijk inhouden dat er ca. 50 gasten zullen verblijven die er recreëren. Het is zeker dat dit een
grote toename van geluid met zich meebrengt.
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Ook zal men gaan barbecueën, wat meer rookoverlast en reukoverlast zal opleveren
omdat de windrichting vaak uit die hoek komt.
We zijn er ook bang voor dat men een houtvuurtje zal gaan aansteken. Ook dit geeft
weer overlast en we hebben al veel overlast van het verkeer op de N18 en de activiteiten
van het Hof van Eckberge. Ook zal men samen meer geluid veroorzaken bij gezamenlijke feestjes. Ook komt hier nog het geluid van het aan en af rijden van de campers bij.
Dus veel meer geluidsoverlast. We kunnen dit als buurt niet goedkeuren.
Reactie gemeente
Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder 2.1 bij indiener 1.
Beplanting
De beplanting tussen de camperstaplaats en onze achtertuinen is in de winter kaal. Dus
in het najaar hebben we vrij uitzicht op de camperstaplaatsen wat voor ons veel overlast
zal bezorgen, niet alleen voor wat betreft geluidsoverlast maar het is ook een belemmering van het vrije uitzicht dat we nu genieten.
Reactie gemeente
Wij verwijzen hiervoor naar onze reactie onder 2.5 bij indiener 1.
Waarde van onze woningen
Door de planning van de camping zal, voor de bewoners die een koopwoning hebben, de
woningen in waarde dalen. Immers, wie wil er een camping in de achtertuin.
Dit kan niet de bedoeling zijn.
Reactie gemeente
Het kan inderdaad zijn uw onroerend goed in waarde daalt door de ontwikkeling bij de
buren. Het is mogelijk om na het onherroepelijk worden van de vergunning een aanvraag
“tegemoetkoming in schade” te doen. Een onafhankelijke adviseur zal dit dan beoordelen. Wel is het zo dat er in ieder geval een maatschappelijk risico geldt van 2%. Dit betekent dat als uw onroerend goed 2% of minder in waarde daalt er geen sprake is van tegemoetkoming in schade.
Indiener 4 bracht de volgende inspraakreactie naar voren:
Waarde verminderinq van ons woonhuis.
1.1 Als de wijziging in het bestemmingsplan/omgevingsvergunning doorgang vindt, zal dit
voor ons als bewoners ongevraagd een waardevermindering hebben voor ons woonhuis.
Ons woonhuis bevindt zich in het buitengebied in een nu rustige natuurlijke omgeving
zonder alle bijkomende overlast van gasten op een camperstandplaats/kleinschalige recreatie.
1.2 Het aanzicht aan de straat/weg zal totaal anders gaan ogen door de ontsluiting die
aan de Ontinkweg staat gesitueerd met de daarbij horende vlaggenmasten, verlichting en
toenemend verkeer van campers.
Reactie gemeente
Het kan inderdaad zijn dat uw onroerend goed in waarde daalt door de ontwikkeling bij
de buren. Het is mogelijk om na het onherroepelijk worden van de vergunning een aanvraag “tegemoetkoming in schade” te doen. Een onafhankelijke adviseur zal dit dan beoordelen. Wel is het zo dat er in ieder geval een maatschappelijk risico geldt van 2%. Dit
betekent dat als uw onroerend goed 2% of minder in waarde daalt er geen sprake is van
tegemoetkoming in schade.
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Verstorinq van de Flora en Fauna.
2.1 Momenteel verblijven er hier in de omgeving zeer veel vogels, waaronder ook de beschermende IJsvogel die dagelijks in onze tuin vertoeft dit zal ongetwijfeld verstoord worden met de komst van de vele gasten op de camperstandplaats, aangezien het een erg
schuwe vogel is Om nog maar te zwijgen over de kleine en grote bonte specht, groene
specht, groenlingen, boomklevers etc.
2.2 Er verblijven hier in de omgeving en in onze tuin zeer veel beschermende vleermuizen, dit zal door het toenemende geluid en verlichting in de avond en nacht uren totaal
verstoord worden.
2.3 De natuur zal verstoord worden ondanks de aanleg van een vogelpoel en aanplanting
van fruitbomen, gezien de toename van verkeer, verlichting en de vele gasten wat de
nodige en ongewenste geluiden met zich meebrengt en waar de natuur behoorlijk door
wordt verstoord.
2.4 De aanvrager spreekt over een bestaande bosrand, in de praktijk bestaat deze bosrand uit een enkele rij struiken en verdient zeker niet de benaming van een bosrand!
Reactie gemeente
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten
op de aanwezige natuurwaarden. Hiervoor is een quick scan uitgevoerd door Ecochore
(november 2021, rapportnummer 211475). Uit dit onderzoek blijkt, dat in het plangebied
geen beschermde soorten zijn aangetroffen en deze soorten ook niet worden verwacht.
Er hoeft dus geen nader onderzoek of ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming te worden aangevraagd. Wel moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:
- De werkzaamheden aan de houtwal en houtopstanden moeten buiten het
broedseizoen worden uitgevoerd. Indien de werkzaamheden wel binnen het
broedseizoen worden uitgevoerd is afstemming met een ecoloog noodzakelijk om
te bepalen of de werkzaamheden negatieve gevolgen kunnen hebben op de
broedende vogels.
- Met het aanbrengen van de buitenverlichting moet rekening worden gehouden
met het behoud van functioneren van het gebied als vlieggeleiding en
foerageergebied van vleermuizen. Dan is er geen verder onderzoek naar
vleermuizen noodzakelijk.
Deze voorwaarden worden in de omgevingsvergunning opgenomen.
Ten aanzien van de bosrand verwijzen wij naar het vermelde onder 2.5 van indiener 1.

2.5 De aanvrager spreekt over de aanleg van een vogelpoel, theoretisch is dit heel mooi.
Echter in de praktijk zal dit geen winst opleveren met 25 camperplaatsen en de nodige
activiteiten en geluid wat het met zich meebrengt. Vogels komen daar waar weinig activiteit en geluid is en zullen dus verstoord worden en weg blijven.
Reactie gemeente
De aanleg van de poel is uit het plan gehaald. De planontwikkeling (en poel) ligt op het
Oost-Nederlands Plateau. Poelen zijn niet geschikt op een plateau. Aanvragers hebben
daarom afgezien van het realiseren van een poel.
Ontsluiting via de Ontinkweg
3.1 De ontsluiting wordt gesitueerd aan de Ontinkweg daar waar nu een sloot ligt, die
overigens door de aanvrager nu ook niet wordt onderhouden. En de berm nu al door het
vele verkeer wordt kapotgereden.
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Reactie gemeente
De inrit van de campercamping zal worden uitgevoerd met een duiker, zo blijft de sloot
zijn functie behouden.
De bermschade die het huidig verkeer genereert, zoals wordt gesteld, zal door de komst
van campers naar verwachting niet toenemen.
3.2 De aanleg van een grondwal door de aanvrager geeft nu met regelmaat onveilige
situaties met wandelaars, fietsers en auto's in de bocht (Olden EibergsedijklOntinkweg),
laat staan welke onveilige situaties er ontstaan als er een in en uitrit zal worden aangelegd voor campers.
Reactie gemeente
De aanleg van de grondwal vermindert weliswaar het zicht nabij het kruispunt Olden Eibergsedijk – Ontinkweg, echter hierdoor rijden bestuurders wel rustiger zo is geconstateerd. De aanleg van de inrit is dermate ver van het kruispunt gelegen dat dit géén invloed heeft op de situatie van het kruispunt.
3.3 De Ontinkweg is een B-weg waar het elkaar passeren met auto's niet mogelijk is, je
kunt elkaar passeren door gebruik te maken van de berm. Hoe passeer je een camper
die van een hele andere afmeting is, dit levert ongetwijfeld zeer onveilige situaties op.
Reactie gemeente
De Ontinkweg is smal, dat klopt. Gelet op het aankomst- en vertrekpatroon van de campergebruikers (veelal tussen de ochtend- en avondspits) ligt het niet in de rede dat het
camperverkeer onveilige situaties zal veroorzaken.
3.4 De Ontinkweg is beslist geen weg die weinig gemotoriseerd is! Deze weg wordt gebruikt als "sluiproute" voor o.a. bewoners van de wijk "de Westenesch".
Reactie gemeente
De gemeente heeft geconstateerd dat in de ochtend- en avondspits het regelmatig voorkomt dat personenauto’s rijden van/naar het bedrijventerrein De Kiefte via de Ontinkweg.
Die hoeveelheid verkeer geeft géén files of leidt tot gevaarlijke situaties.
3.5 Dagelijks zien wij het voor ons huis gebeuren dat auto's voor elkaar moeten uitwijken
en dan genoodzaakt zijn gebruik te maken van onze voortuin, en straks continu campers
die bij ons door de voortuin rijden en alles nog meer kapot wordt gereden! Naast de onveilige situatie tast het ons woongenot ook behoorlijk aan. Campers komen immers ook
aangereden van de kant Borculo/Haarlo en maken dan heel begrijpelijk gebruik van de
Ontinkweg.
Reactie gemeente
Het zal voorkomen dat verkeer uit de richting Borculo/Haarlo zal rijden via de Ontinkweg.
De aanvrager heeft aangegeven dat route-informatie wordt aangehouden waarbij het
verkeer wordt geadviseerd te rijden via de N18, aansluiting Eibergen en dan Kiefteweg,
Hortensialaan, Bronbeekstraat en Beltrumseweg.
3.6 Het geeft een onveilige situatie voor de vele wandelaars/hondenuitlaters en de wandel en fietsroute "Flamingoroute" knooppunt 64 die over de Ontinkweg loopt.
Reactie gemeente
De komst van het camperverkeer leidt naar verwachting niet tot extra vermeende onveilige situaties. In de afgelopen jaren zijn géén ongevallen geregistreerd op de Ontinkweg
waar voetgangers en/of fietsers bij betrokken waren.
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3.7 Er is reeds een in en uitrit beschikbaar deze is gelegen aan de Beltrumseweg, deze
wordt nu ook gebruikt voor grote landbouwvoertuigen, en van daaruit is men veiliger en
sneller om o.a. het centrum en de nieuwe N18 te bereiken.
Reactie gemeente
De inrit Beltrumseweg is voor het uitrijden van campers door de aanwezigheid van volwassen bomen aan weerszijden van de uitrit gevaarlijk voor onbekende bestuurders om
te gebruiken. De bomen ontnemen het zich op de weg. De agrariër die nu het kavel gebruikt is bekend met de situatie.
3.8 De Ontinkweg is niet voorzien van straatverlichting en het zal dus in de avonduren
gevaarlijke situaties opleveren voor de vele wandelaars die de hond uitaten.
Reactie gemeente
Het niet aanwezig zijn van straatverlichting heeft in de afgelopen jaren niet geleid tot verkeersonveilige situaties. Er zijn géén ongevallen geregistreerd. De komst van campers
zal de situatie niet onveiliger maken.
Algehele overlast
4.1 Een camperstandplaats/kleinschalige recreatie met plek voor 25 campers gaat ongetwijfeld geluidsoverlast opleveren. De gasten recreëren en vertoeven niet geluidloos ondanks de theoretische term "verbindingzoekers".
4.2 Een camperstandplaats/kleinschalige recreatie die zeer dicht tegen de woonwijk aan
wordt gesitueerd geeft ongetwijfeld geluidsoverlast en de daarbij komende problemen.
Reactie gemeente:
Wij verwijzen hiervoor naar het gestelde onder 2.1 en 2.3 bij indiener 1.
4.3 Er zijn zoals bekend al erg veel campings, boerderijcampings, vakantieparken, SVR
campings, waar ook veelal gerecreëerd mag worden met een camper.
Reactie gemeente:
De aanvraag past binnen het gemeentelijk recreatiebeleid.
4.4 ZoaIs bekend is de windrichting in Nederland veelal zuid of west waardoor het geluid
altijd richting ons woonhuis zal gaan. De situatie nu is dat wij de geluiden van het openluchtzwembad en Hoff van Eckbergen kunnen horen en die liggen toch vele malen verder
weg!
4.5 Het zal ons plezierige en rustige woongenot zeker gaan verstoren! Wij als gezin zijn
hier komen te wonen omdat het in het buitengebied valt en je er kunt genieten van een
mooie, rustige en natuurlijke woonomgeving!
Reactie gemeente:
Wij verwijzen hiervoor naar het vermelde onder 2.1 bij indiener 1.

• Conclusie over de beoordeling van de reacties
Op basis van de overwegingen over de ingediende reacties, het landschappelijk inpassingsplan van november 2021 en de quick scan natuuronderzoek van november 2021,
rapportnummer 211475 van Ecochore ziet de gemeente geen aanleiding om het plan aan
te passen.
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D. Overzichtskaartje met herkomst van de reacties
De onderstaande afbeelding geeft het projectgebied (groen kader) globaal weer. Verder
is ook globaal aangegeven waar de indieners vandaan komen (oranje kaders).

Indieners

Projectlocatie

EtH/9 december 2021
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Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens
Algemeen
Aanvraagnummer

6028123

Aanvraagnaam

Aanvraag kleinsch. recreatie O. Eibergsedijk 14

Uw referentiecode

-

Ingediend op

06-05-2021

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Kleinschalige recreatie realiseren aan de Olden Eibergsedijk
14 in Eibergen

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Geen

6 mei 2021

Geen

Geen

Geen

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Naam:

Gemeente Berkelland

Bezoekadres:

Marktstraat 1
7271 AX Borculo

Postadres:

Postbus 200
7270 HA Borculo

Telefoonnummer:

0545-250 250

E-mailadres:

info@gemeenteberkelland.nl

Website:

www.gemeenteberkelland.nl

Contactpersoon:

Team Dienstverlening, tel. 0545-250 250

Aanvraagnummer: 6028123

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Bijbehorend bouwwerk bouwen
• Bouwen
Zonnepaneel of -collector plaatsen
• Bouwen
Uitrit aanleggen of veranderen
• Uitrit aanleggen of veranderen
Vlaggenmast plaatsen
• Bouwen
Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen
• Bouwen
Bijlagen

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Aanvraagnummer: 6028123

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Locatie
1

Adres

Postcode

7151NB

Huisnummer

14

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Olden Eibergsedijk

Plaatsnaam

Eibergen

Geen

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Aanvraagnummer: 6028123

Geen

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Bijbehorend bouwwerk bouwen

1

Woning

Gaat het om de bouw van één of
meer woningen?
2

Ja
Nee

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Het plaatsen van een sanitair gebouw

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
3

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
4

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

5

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

27

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

67

Aanvraagnummer: 6028123

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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6

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

7

8

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

343

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

410

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.
9

Ja
Nee

Wonen
Overige gebruiksfuncties
weiland
Wonen
Overige gebruiksfuncties
sanitairgebouw ten behoeve van kleinschalige recreatie

Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst

-

-

-

Cel

-

Gezondheidszorg

-

Industrie

-

Kantoor

-

Logies

-

Onderwijs

-

Sport

-

Winkel

-

Overige
gebruiksfuncties

40

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

27

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

27

10 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Aanvraagnummer: 6028123

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

-

-

- Plint gebouw

-

- Gevelbekleding

-

- Borstweringen

-

- Voegwerk

-

Kozijnen

-

- Ramen

-

- Deuren

-

- Luiken

-

Dakgoten en boeidelen

-

Dakbedekking

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Zie bijlage

11 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Aanvraagnummer: 6028123

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Zonnepaneel of -collector plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
zonnepanelen op dak sanitairgebouw

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

3

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

Bijgebouw

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

sanitairgebouw

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

4

Uiterlijk bouwwerk/welstand

5

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 6028123

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Uitrit aanleggen of veranderen
1

Uitrit op provinciale weg

Betreft het een in- of uitrit op een
provinciale weg?
2

Uitrit aanleggen of veranderen

Wat wilt u precies gaan doen?

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.
Aan welk erf ligt de in- of uitrit?

Vul de straatnaam in waar de in- of
uitrit op uitkomt.
3

Een nieuwe in- of uitrit aanleggen
Een bestaande in- of uitrit veranderen
Anders
Ontsluiting camperplaats via Ontinkweg zoals aangegeven
in schets
Voorerf
Zijerf
Achtererf
Ontinkweg

Details uitrit

Wat zijn de afmetingen van de
nieuwe in- of uitrit?

6 meter breed

Welk materiaal wordt gebruikt?

natuurlijk materiaal, grind of gravel achtig materiaal

Zijn er obstakels aanwezig die het
aanleggen of het gebruiken van de
in- of uitrit in de weg staan?

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 6028123

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Vlaggenmast plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Plaatsen aangelichte vlaggenmasten bij inrit camperplaats.
Vlaggenmasten dienen als herkenning voor campergasten
en voorbij gangers

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Terrein

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

4

Uiterlijk bouwwerk/welstand

5

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 6028123

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bouwen

Tent, (sta)caravan, kampeerauto of trekkershut plaatsen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
camperplaatsen

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?
4

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?
5

7

Ja
Nee

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?
6

Ja
Nee

Ja
Nee

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Aanvraagnummer: 6028123

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels

-

-

- Plint gebouw

-

- Gevelbekleding

-

- Borstweringen

-

- Voegwerk

-

Kozijnen

-

- Ramen

-

- Deuren

-

- Luiken

-

Balkonhekken

-

Dakgoten en boeidelen

-

Dakbedekking

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

camperplaatsen worden verhard dmv grastegels

Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 6 mei 2021

-

Geen

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.
8

-

Geen

Geen

Aanvraagnummer: 6028123

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland
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Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 6 mei 2021

Naam bijlage

Bestandsnaam

-_vragen_van_gemeente_nav_schetsplan_pdf

210506 Camperplaats Anders
Olden Eibergen vragen van gemeente
nav schetsplan.pdf

06-05-2021

In
behandeling

ergen_-_omgevingsvergunning_aanvraag_pdf

210506 Camperplaats
Olden Eibergen omgevingsvergunning
aanvraag.pdf

06-05-2021

In
behandeling

Aanvraagnummer: 6028123

Type

Installaties
Bestemmingsplan,
beheersverordening en
bouwverordening
Welstand
Plattegronden en
doorsneden bouwen
eenvoudige bouwwerken
Gezondheid
Gegevens en bescheiden
over veiligheid en
het voorkomen
van hinder t.b.v.
bouwwerkzaamheden
Constructieve veiligheid
Constructieve veiligheid
eenvoudige bouwwerken
Bestemmingsplan,
beheersverordening
en bouwverordening
eenvoudige bouwwerken
Kwaliteitsverklaringen
Overige gegevens
veiligheid
Plattegronden,
doorsneden en
detailtekeningen bouwen
Anders
Ontwerptekening nieuwe
of gewijzigde uitrit
Situatietekening uitrit

Bevoegd gezag: Gemeente Berkelland

Datum
ingediend

Status
document
6 mei 2021

6 mei 2021
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Camperplaats Olden Eibergen

Sanitairgebouw: zelfde stijl en dichtbij bestaande bijgebouwen zodat “erf” in tact blijft

Paardenstalling

Aanleg inrit aan Ontinkweg:
-

Gele pijl: nieuw aan te leggen toerit naar camperplaats Olden Eibergen.

-

Op site van camperplaats Olden Eibergen zal adviesroute zijn via Bronbeekstraat –
Beltrumseweg of via Industrieterrein De Kiefte en dan Olden Eibergsedijk.

-

Blauwe pijl: entrée ligt op ca 70 meter van achter erfgrens

-

6 meter brede ingang zodat het camperverkeer makkelijk en geleidelijk in en uit kan
rijden (geen scherpe draaibochten).

-

Ontinkweg kent weinig gemotoriseerd verkeer waardoor campers rustig in- en uit kunnen
rijden.

-

Overzichtelijke situatie: berm (gras) – sloot.

-

De plaatsing van vlaggenmasten maakt entrée zichtbaar voor overige weggebruikers
zodat deze alert zijn op evt uitrijdende campers.

-

Rode pijl: in het overleg ter plaatse met de verantwoordelijke van de gemeente is
gesproken om het uitgaande verkeer via 1 richting naar de Beltrumseweg te adviseren.

Open entrée met regionale verwijzingen en stijl
Aangelichte vlaggenmasten voor
orientatie en herkenning toerit
Ontinkweg

Toegansbord in landelijke stijl

Open entrée (zonder slagboom) met
natuurlijke verharding (grind of
gravel)

-

Communicatie omtrent verwacht gedrag van
camperaars

-

Toeristische informatie: bezienswaardigheden
en fietsroutes

-

Alarmnummers, dokter, apotheek etc.

-

Vermelding winkels, café’s en restaurants

Quickscan natuuronderzoek
Ontwikkeling camperplaatsen
Olden Eibergsedijk 14
Eibergen

In het kader van wet natuurbescherming- soortenbescherming

Dit rapport is gedrukt op
100% FSC-papier

November 2021
Rapportnummer: 211475

Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling camperplaatsen Olden Eibergsedijk

Quickscan natuuronderzoek
Ontwikkeling Camperplaatsen, Olden Eibergsedijk 14
In het kader van de wet Natuurbescherming
‘Soortenbescherming’

In opdracht van:
Olden Eibergsedijk 14
7151 NB Eibergen
Uitgevoerd door:
Ecochore Natuurtechniek
Ruiterweg 8
7152 DE EIBERGEN
T 0544-350297
M 06-15904121
E info@ecochore.nl
I www.ecochore.nl
Auteur:
Collegiale toetsing:
Veldwerk:
Datum:

November 2021

Correspondentie door Ecochore Natuurtechniek vindt uitsluitend plaats op digitale wijze of
op FSC/PEFC gecertificeerd papier.
Foto voorzijde: locatie van de nieuw aan te leggen houtwal.
Ecochore Natuurtechniek is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Ecologie:
Www.ecochore.nl

Ecochore Natuurtechniek

Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling camperplaatsen Olden Eibergsedijk

Inhoud
Inhoud ................................................................................................................................... 3
1. AANLEIDING EN DOEL .............................................................................................................. 4
2. INVENTARISATIEOPZET EN GEBIEDSBESCHRIJVING .......................................................................... 5
2.1 Onderzoekmethodiek ..........................................................................................................
2.2 Gebiedsbeschrijving

5

........................................................................................................... 5

2.3 Geplande werkzaamheden ...................................................................................................

5

2.4 Volledigheid inventarisatie ...................................................................................................

6

3. ONDERZOEKSRESULTATEN ........................................................................................................ 7
3.1 Flora ...................................................................................................................... 7
3.2 (Broed)Vogels ............................................................................................................ 7
3.3 Herpetofauna en Vissen ................................................................................................ 8
3.4 Zoogdieren ............................................................................................................... 8
3.5 Ongewervelden .......................................................................................................... 9

4. TOETSING SOORTENBESCHERMING- WET NATUURBESCHERMING ......................................................10
4.1 Algemeen ................................................................................................................ 10
4.2 Flora ..................................................................................................................... 10
4.3 (Broed)vogels ........................................................................................................... 10
4.4 Herpetofauna en Vissen ............................................................................................... 12
4.5 Zoogdieren .............................................................................................................. 12
4.6 Ongewervelden ......................................................................................................... 13

5. CONCLUSIE ..........................................................................................................................14
LITERATUURLIJST ......................................................................................................................15

BIJLAGE 1: IMPRESSIE PLANGEBIED................................................................................................16
BIJLAGE 2: SOORTBESCHERMING- WET NATUURBESCHERMING ............................................................18

Ecochore Natuurtechniek

Quickscan natuuronderzoek Ontwikkeling camperplaatsen Olden Eibergsedijk

1. AANLEIDING EN DOEL
Aan de Olden Eibergsedijk zijn
voornemens een voormalig landbouwperceel
opnieuw in te richten. Hierbij worden camperplaatsen aangebracht op het perceel. Daarnaast wordt
een gedeelte van het perceel natuurvriendelijk ingericht.
Met de Wet Natuurbescherming wordt een groot aantal plant- en diersoorten beschermd. Als er
plannen zijn om bepaalde (ruimtelijke) handelingen uit te voeren of wijzigingen aan te brengen in
het bestemmingsplan, zal er onderzocht moeten worden of deze plannen, of onderdelen hiervan,
nadelige effecten kunnen hebben op aanwezige, of mogelijk aanwezige, beschermde flora en fauna.
Door het uitvoeren van een natuurtoets kan worden bepaald of dier- en plantsoorten negatieve
gevolgen kunnen ondervinden van de werkzaamheden dan wel dat er gezocht moet worden naar
mitigerende en/of compenserende maatregelen. Hiervoor kan het noodzakelijk zijn dat een
ontheffing moet worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Dit is in de meeste gevallen de
betreffende provincie waarin het project ligt.
Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, die gesteld wordt in de Wet Natuurbescherming, is aan
Ecochore Natuurtechniek opdracht gegeven voor de uitvoering van een quickscan natuurtoets om
zo de mogelijk negatieve effecten op flora en fauna in kaart te brengen. Met een quickscan wordt
een indruk verkregen van de mogelijke waarden van een gebied voor flora en fauna en kan worden
beoordeeld of voldoende verspreidingsgegevens van mogelijk aanwezige beschermde dieren en
planten voorhanden is of dat nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht. Dit rapport beschrijft de
bevindingen en consequenties van het uitgevoerde quickscan natuuronderzoek.
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2. INVENTARISATIEOPZET EN GEBIEDSBESCHRIJVING
Voor het quickscan natuuronderzoek is de locatie op 25 November 2021 door een medewerker van
Ecochore Natuurtechniek bezocht om zo een verwachting uit te kunnen spreken van het voorkomen
van, dan wel het gebruik maken door, beschermde dier- en plantsoorten in het gebied, zoals
vermeld in de Wet Natuurbescherming, Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn en Rode Lijsten.

2.1 Onderzoekmethodiek
Iedere dier- en plantgroep behoeft zijn eigen methode van inventarisatie om zo een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de betekenis van het gebied voor de betreffende soorten of groepen.
Dit onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Er is zowel globaal gekeken naar de
daadwerkelijk aanwezige flora en fauna, als naar de mogelijke waarden die het gebied herbergt in
andere tijden van het jaar die tijdens een éénmalig bezoek niet kunnen worden vastgesteld.
Tijdens het onderzoek zijn de aanwezige ecotopen intensief geïnspecteerd op aanwijzingen van
beschermde of Rode lijstgenoteerde flora en fauna.
Als aanvulling op het veldbezoek zijn verspreidingstabellen en verspreidingsatlassen, met
waarnemingen van de locatie en directe omgeving, geraadpleegd op het voorkomen van beschermde
of Rode Lijstgenoteerde soorten.
Aan de hand van de resultaten van het quickscan onderzoek kan worden aangegeven of nadere
inventarisaties gewenst zijn of dat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de effecten op
aanwezige (beschermde) flora en fauna geen bedreiging opleveren en of ontheffingen in het kader
van de Wet Natuurbescherming noodzakelijk zijn.
Bezoekdata

Starttijd

Weersgesteldheid

Onderzoeker

25-11-2021

Dagbezoek

bewolking 8/8, lichte regen, windkracht 2 bft, 4 ºC

Floris Kouters

Tabel 1. Bezoekdata en specificaties

2.2 Gebiedsbeschrijving
Het onderzoeksgebied is gelegen aan de Olden Eibergsedijk 14 aan de rand van de bebouwde kom
in Eibergen, gemeente Berkelland.
In het onderzoeksgebied staan meerdere gebouwen waarvan het grootste gedeelte de functie heeft
als schuur of bijgebouw. Het onderzoeksgebied zelf bestaat uit landbouwgrond. Het gehele perceel
is omsloten door bosschage. Een gedeelte hiervan bestaat uit een houtwal, het andere gedeelte
bestaat uit een hogere opstand van wisselende boomsoorten als ruwe berk en zomereik. In de
ondergroei is er veel variatie tussen weinig en veel begroeiing. Hier bestaat de vegetatie
voornamelijk uit braam. De breedte van het struweel is gemiddeld enkele meters.
Zie voor gebiedsligging figuur 1 en een gebiedsimpressie in bijlage 1.

2.3 Geplande werkzaamheden
Aan de Olden Eibergsedijk zijn
voornemens een voormalig landbouwperceel
opnieuw in te richten. Een deel zal worden ingericht met camperplaatsen. Daarnaast wordt een
gedeelte van het perceel natuurvriendelijk ingericht. De werkzaamheden die hierbij plaats vinden
zijn:
•
Aanleg van camperplaatsen.
•
Doortrekken van de houtwal om een afscheiding te maken tussen de
camperplek en het woonhuis.
•
De bouw van een toiletgebouw; deze wordt verwerkt in de houtwal.
•
Het creëren van een nieuwe ingang aan de westkant van het perceel.
•
Bestaande opstand wordt robuuster gemaakt door het realiseren van een
meer ontwikkelde kruidlaag.
•
Aanplant van verschillende fruitbomen en struiken met in de onderlaag
bloem- en kruidenrijke vegetatie.
•
Aanleg van een vogelbosje
•
Verbreden van de opstand aan de oostkant van het perceel.
De werkzaamheden kunnen worden aangemerkt als Ruimtelijke Ingrepen. Op deze definitie is de
afweging in het kader van de Wet Natuurbescherming (hoofdstuk 4) gebaseerd.
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2.4 Volledigheid inventarisatie
De inventarisatie is uitgevoerd via een quickscan. Bij dit type natuuronderzoek wordt aan de hand
van feitelijke veldwaarnemingen, literatuur en deskundigenoordeel een inschatting gemaakt van de
mogelijke ecologische waarden van het gebied voor beschermde soorten planten en dieren.
Hierdoor blijft het onderzoek een steekproef en zullen bepaalde soorten en functies niet zijn
waargenomen, terwijl ze (op een ander tijdstip) wel aanwezig kunnen zijn. Voor een compleet
beeld kunnen daardoor nadere inventarisaties noodzakelijk zijn.
De verkregen verspreidingsgegevens hebben een bepaalde ‘houdbaarheidsdatum’ waardoor het
gebruik van verspreidingsgegevens aan een maximale gebruiksperiode is gebonden. Indien
aanwezigheid van beschermde soorten, of schade aan deze soorten, kan worden uitgesloten, wordt
veelal een bruikbaarheidsperiode van circa 5-6 jaar gehanteerd. Voor zwaar beschermde soorten
als bijvoorbeeld vleermuizen en vogels, geldt een bruikbaarheidperiode van circa 2-3 jaar. Na deze
periode zijn de gegevens verouderd en dient beoordeeld te worden of de gegevens voldoende upto-date zijn om te kunnen gebruiken bij afwegingen voor ruimtelijke ingrepen. Voor dit alles geldt
wel dat de planlocatie niet drastisch is veranderd waardoor nieuwe leefsituaties kunnen zijn
ontstaan. Indien hiervan wel sprake is, kan een gedeeltelijke update of volledig nieuw onderzoek
noodzakelijk zijn. Deze afweging dient door een ter zake kundig ecoloog of het bevoegd gezag te
worden beoordeeld.

Olden
Eibergen

Eibergen

Figuur 1. Ligging projectgebied
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN
In dit hoofdstuk worden kort de bevindingen van het veldbezoek weergegeven. Ter aanvulling op
de onderzoeksresultaten zijn verspreidingsatlassen geraadpleegd voor het kilometerhok waarbinnen
het plangebied is gelegen: 240-45.
In het volgende hoofdstuk worden de wettelijke consequenties en eventuele aanbevelingen
beschreven. Voor een toelichting op de Wet Natuurbescherming wordt verwezen naar bijlage 2.

3.1 Flora
Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit Engels raaigras. Dit komt doordat het
momenteel nog in gebruik is als grasland. In de omringende houtwal zijn voornamelijk zwarte els,
ruwe berk en zomereik aangetroffen. Ook staat her en der een enkele fijnspar (oude kerstbomen)
en rododendron. De onderlaag bestaat voornamelijk uit braam, met verspreid verschillende soorten
als kardinaalsmuts.
Binnen het plangebied zijn geen beschermde of Rode lijstgenoteerde soorten gevonden. Aan de
hand van de opbouw van het plangebied zijn beschermde soorten niet te verwachten.
Literatuur
Verspreidingskaarten van Floron en verspreidingsdatabanken op internet laten geen beschermde
soorten zien binnen het kilometerhok en direct aangrenzende hokken waarin het plangebied gelegen
is.

3.2 (Broed)Vogels
De aanwezige ecotopen op de planlocatie en directe omgeving (bebouwing en tuinen), bieden
potentiële broedgelegenheden voor soorten uit de ecologische vogelgroepen:
•
•
•

Bebouwing en stedelijk gebied
Struwelen en houtopstanden
Grazige vegetaties

Het veldbezoek is buiten het broedseizoen uitgevoerd. De meeste vogels die te verwachten zijn
binnen de planlocatie, broeden globaal in de periode 1 maart-15 juli. In het plangebied zijn dan
ook geen territoriale waarnemingen gedaan.
Gezien de opbouw van het plangebied en de directe omgeving zijn er wel verschillende soorten
broedvogels te verwachten. Van de mogelijk aanwezige soorten kunnen eveneens enkele soorten
uit de categorieën 1-5 (zie bijlage 2) binnen het plangebied een broedlocatie bezetten.
Categorie 1-4 soorten
Voor het plangebied zijn met name de bijgebouwen geschikt als potentiële broedlocatie. Daarmee
in het bijzonder steenuil en kerkuil. Deze soorten broeden graag in schuren met open ingang of
kleine gaten en kieren. Binnen het gebied zijn echter geen waarnemingen als bijvoorbeeld
braakballen of krijtstrepen, gedaan die wijzen op de aanwezigheid van deze 2 soorten. Ook uit
verspreidingsatlassen zijn geen broedlocaties van deze soorten binnen het plangebied naar voren
gekomen.
Daarnaast bieden alle gebouwen geschikte broedlocaties voor huismussen. Vooral onder de pannen,
die toegankelijk zijn via de dakgoot.
Overige soorten uit deze categorieën kunnen als broedvogel, door het ontbreken van horsten en
geschikte broedlocaties, worden uitgesloten. Deze soorten broeden voornamelijk in (grotere)
houtopstanden en zijn binnen het projectgebied uit te sluiten.
Categorie 5 soorten
In het plangebied zijn geen soorten uit deze categorie aangetroffen. Wel kunnen rondom het
plangebied enkele soorten uit deze categorie in het broedseizoen een territorium bezetten. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan koolmees, pimpelmees en spreeuw. Voor deze soorten zijn
mogelijkerwijs potentiële nestlocaties aanwezig in struwelen en bomen in de omgeving. Dergelijke
nestlocaties zijn echter niet vastgesteld. Overige soorten uit deze categorie zijn niet bekend
geworden.
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Literatuur
De atlas van Nederlandse broedvogels laat in het uurhok waarbinnen het plangebied ligt een groot
aantal algemene broedvogels zien. Van de categorie 1-4 soorten zijn 2 soorten binnen het uurhok
bekend geworden die de voorkeur hebben voor overeenkomstig broedbiotopen als binnen de
begrenzing van het plangebied aanwezig zijn. Dit betreft huismus en gierzwaluw. Overige soorten
uit deze categorieën zijn niet als broedvogel binnen het plangebied bekend geworden. Gierzwaluw
kan met zekerheid worden uitgesloten door het ontbreken van geschikte broedlocaties.

3.3 Herpetofauna en Vissen
Tijdens het veldbezoek zijn geen waarnemingen verricht van soorten uit deze groepen. Voor
beschermde reptielen, amfibieën en vissen ontbreekt het aan geschikt leefgebied en voortplantingshabitat binnen de begrenzing van het plangebied.
In de omgeving kunnen watervoerende sloten en vijvers aanwezig zijn die een voortplantingsbiotoop
bieden aan enkele algemene amfibieënsoorten. Hierbij kan met name gedacht worden aan soorten
als kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. Hierdoor zijn zwervende amfibieën
buiten het voortplanting seizoen in het plangebied niet uit te sluiten.
Literatuur
De verspreidingskaarten van RAVON (Reptielen, Amfibieën en Vissenonderzoek Nederland) laat
beschermde soorten amfibieën in het kilometerhok, en direct aangrenzende hokken, zien
waarbinnen het plangebied gelegen is. Het betreft enkel de beschermde (vrijgestelde) soort kleine
watersalamander en de strikter beschermde kamsalamander in omliggende blokken.

3.4 Zoogdieren
Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren.
De planlocatie, en de directe zone hier omheen, biedt enkele algemene zoogdiersoorten een
potentieel geschikt leefgebied. Hierbij moet met name gedacht worden aan soorten als: ware
muizen, woelmuizen, algemene spitsmuizen en egel. Echter zijn soorten als das, steenmarter,
boommarter en kleine marterachtige in de directe omgeving niet uit te sluiten.
Gezien de landelijke verspreiding en opbouw van de biotoop, is het aannemelijk dat het plangebied
binnen het territorium van een steenmarter of das ligt. Hierdoor zijn waarnemingen van deze
beschermde soort binnen het plangebied niet uit te sluiten. Ook eekhoorns en kleine marterachtigen
kunnen in de (omliggende) houtwallen een territorium hebben. Van deze soorten zijn echter geen
vaste rust- of verblijflocaties tijdens de quickscan bekend geworden. In overhoekjes en de housingel
kunnen verblijfplaatsen van kleine marterachtigen en steenmarter op voorhand niet worden
uitgesloten.
Literatuur
In verspreidingsatlassen zijn geen meldingen bekend geworden van grondgebonden zoogdieren uit
de nationaal beschermde (niet vrijgestelde) soorten conform artikel 3.10 van de Wet
Natuurbescherming. Ook zijn er binnen het kilometerhok geen verspreidingsgegevens bekend
geworden van soorten vermeld onder Artikel 3.5 van de Wet Natuurbescherming.
Vleermuizen
Het plangebied is door de aanwezige ecochore1 geschikt als foerageergebied met verblijfplaatsen
voor vleermuizen. Door de ligging van het plangebied net buiten de bebouwde, zijn enkele soorten
daardoor op de locatie en in de directe omgeving redelijkerwijs aan te treffen. Hierbij kan gedacht
worden aan soort als gewone dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis.
De lijnvormige structuren binnen het plangebied kunnen gebruikt worden als vlieggeleiding.
Daarnaast kan het plangebied door vleermuizen gebruikt worden als foerageergebied. Binnen het
plangebied kunnen de gebouwen die op het terrein staan verblijfplaatsen bieden aan
gebouwbewonende soorten, hierbij moet vooral gedacht worden aan soorten als gewone
dwergvleermuis en laatvlieger. Door het ontbreken van andere geschikte natuurlijke holten binnen
het plangebied zijn verdere verblijfplaatsen uit te sluiten.
Of verblijfplaatsen in de gebouwen aanwezig zijn, is niet vastgesteld. Er zijn geen kenmerkende
sporen als vetstrepen, prooiresten en uitwerpselen bij mogelijke invliegopeningen aangetroffen.
Een ecochore is een ruimtelijk begrensde ecologische eenheid, gekenmerkt door een inwendige heterogeniteit in een
halfnatuurlijk of cultuurlandschap. Een ecochore bestaat uit een verzameling ecotopen; bijvoorbeeld de verschillende aan
elkaar grenzende ecotopen op en rond een erf. Samen vormen deze ecotopen een gevarieerd landschap.
1
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Dergelijke sporen zijn echter in veel gevallen ook niet aanwezig doordat (deel)groepen van kolonies
uit een klein aantal individuen kunnen bestaan en eventuele sporen door weersinvloeden snel
verdwijnen.
Literatuur
Verspreidingsatlassen van vleermuizen laten aanwezigheid van enkele soorten in het uur hok zien:
gewone dwergvleermuis, laatvlieger en Rosse vleermuis.

3.5 Ongewervelden
Tijdens het veldbezoek zijn in het plangebied geen beschermde soorten uit deze groep
aangetroffen. Het plangebied is niet geschikt voor beschermde of Rode Lijstgenoteerde
insectensoorten. Binnen de planlocatie liggen geen ecotopen die beschermde ongewervelden een
goede leefomgeving bieden. Het voorkomen van beschermde ongewervelden, als libellen, vliegend
hert, gestreepte waterroofkever, platte schijfhoren en dergelijke, is daarom redelijkerwijze
uitgesloten.
Literatuur
In verspreidingsatlassen zijn geen beschermde ongewervelden bekend geworden binnen het
kilometerhok en omringende hokken.
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4. TOETSING SOORTENBESCHERMING- WET NATUURBESCHERMING
4.1 Algemeen
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. De soortenbescherming zoals in deze
wetgeving is opgenomen, is de opvolger van de Flora- en faunawet uit 2002. In deze wetgeving is
de bescherming van soorten opgenomen in drie artikelen:
•
•
•

Artikel 3.1
Artikel 3.5
Artikel 3.10

Artikel 3.1 beschrijft de vogelsoorten zoals opgenomen in de Europese Vogelrichtlijn. Deze lijst
omvat alle inheemse vogelsoorten. Verstoring of opzettelijke verontrusting van broedende vogels is
niet toegestaan. Daarnaast zijn er enkele soorten die jaarrond gebruik maken van dezelfde
broedlocaties of die afhankelijk zijn van specifieke locaties; deze locaties zijn jaarrond beschermd.
Voor vogels is slechts ontheffing mogelijk voor belangen die betrekking hebben op bescherming van
flora en fauna, veiligheid voor het vliegverkeer of volksgezondheid.
Soorten die vermeld staan in artikel 3.5 betreffen soorten die zijn opgenomen in bijlage VI van de
Europese Habitatrichtlijn, bijlage II van het Verdrag van Bern en bijlage I en het Verdrag van Bonn.
Afhankelijk van de ingreep en het effect op beschermde soorten, kunnen nadere onderzoeken met
toetsing aan de wetgeving noodzakelijk zijn. Bij eventuele negatieve effecten kan een ontheffing
noodzakelijk zijn. De mogelijkheid voor ontheffing wordt getoetst aan de belangen zoals
opgenomen in de Europese richtlijnen. Onder dit Artikel vallen bijvoorbeeld alle soorten
vleermuizen die door de vermelding op bijlage IV van de Europese Habitatrichtlijn, Europese
bescherming genieten. Soorten als bedoeld onder dit artikel worden in deze rapportage aangeduid
als strikt beschermde soorten.
Soorten die vermeld staan in artikel 3.10 zijn soorten van nationaal belang. Voor deze soorten geldt
een iets milder beschermingsregime. Daarnaast zijn per provincie enkele soorten op de
vrijstellingslijst geplaatst voor belangen als ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer. Afhankelijk
van de aard van de werkzaamheden of doelstelling, kunnen soorten binnen dit artikel zijn
vrijgesteld van ontheffing of is nader onderzoek en ontheffing noodzakelijk.
Zie voor een uitgebreidere toelichting bijlage 2.

4.2 Flora
Binnen het onderzoeksgebied zijn tijdens de quickscan geen beschermde plantensoorten
waargenomen. Van beschermde soorten zijn geen groeiplaatsen binnen het gebied te verwachten
en ook niet bekend geworden in de literatuur. De locatie biedt geen geschikte groeiplaatsen voor
beschermde vaatplanten waardoor deze kunnen worden uitgesloten.
Aangezien beschermde soorten ontbreken, is geen schade aan deze soorten te verwachten en is
nader onderzoek of een ontheffing niet noodzakelijk.

4.3 (Broed)vogels
Alle inheemse vogelsoorten zijn beschermd op grond van de Wet Natuurbescherming. Ontheffing
voor deze diergroep is in de meeste gevallen niet mogelijk.
Dit betekent dat het (opzettelijk) verstoren, verontrusten, doden en anderszins van vogels en
nesten in beginsel niet is toegestaan. Voor vogels geldt dat deze tijdens de broedperiode het meest
gevoelig zijn voor verstoring. De rest van het jaar zijn zij flexibeler en is de kans op nadelige
effecten door de werkzaamheden voor de individuen aanzienlijk minder. Hierdoor is het sterk aan
te bevelen buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden waardoor bij aanvang van
het broedseizoen het verstoringeffect op vogels minimaal is.
Globaal kan worden gezegd dat de broedperiode, voor de mogelijk aanwezige soorten, ligt tussen
1 maart en 15 juli. Hierbij dient wel te worden op gemerkt dat indien broedende vogels in een
andere periode van het jaar worden aangetroffen, hierbij zorgvuldig dient te worden omgegaan
zodat verstoring van de broedende vogels wordt voorkomen.
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Niet alle vogels maken jaarlijks een nieuw nest om te broeden. Een deel van de soorten gebruikt
jaarlijks hetzelfde nest of dezelfde locatie om hun jongen groot te brengen. Ook zijn er soorten die
jaarrond gebruik maken van vaste verblijfplaatsen. Voor deze soorten geldt dat de nest- of
verblijflocaties jaarrond beschermd zijn en dat inzichtelijk gemaakt moet worden welke gevolgen
de werkzaamheden voor deze soorten hebben.
De provincie hanteert een lijst met vogelsoorten waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn:
‘Aangepaste lijst beschermde vogelnesten’ – zie ook bijlage 2. De nestlocaties en vaste
verblijfplaatsen van de hierin beschreven soorten zijn ook in perioden beschermd als er tijdelijk
geen gebruik van de nestlocatie wordt gemaakt. De betreffende soorten zijn verdeeld in 5
categorieën.
Categorie 1-4 soorten
Gezien de opbouw van de gebouwen en het plangebied zijn 2 soorten uit categorie 1-4 binnen het
plangebied of de directe omgeving te verwachten:
•
•
•

Steenuil
Kerkuil
Huismus??

(categorie 2)
(categorie 2)
(categorie 2)

Zowel de steenuil als de kerkuil zijn soorten die broeden in en om erven, en dan voornamelijk in
gebouwen en schuren. In de gebouwen die binnen het projectgebied staan zijn geen sporen of
geschikte broedlocaties van deze soorten aangetroffen waardoor aanwezigheid redelijkerwijs is uit
te sluiten. Ook binnen het onderzochte plangebied zijn geen natuurlijke nestlocaties voor deze
soorten aanwezig.
Als foerageergebied voor eventueel in de omgeving broedende uilen is het projectgebied wel
geschikt. Door de geplande realisatie van enkele camperplekken zal dit potentiële leefgebied
veranderen. Naast het creëren van de camperplaatsen zal ook een uitgebreide landschappelijke
inpassing worden gerealiseerd. Hierbij zullen struwelen, solitaire (fruit)bomen en vogelbosjes. Ook
de diversiteit in de kruidlaag zal pleksgewijs worden vergroot. Hierdoor kan redelijkerwijs worden
aangenomen dat het gebied voor veel vogelsoorten en ook voor kerk- en steenuil als
foerageergebied wordt versterkt. Een negatieve invloed op mogelijk in de omgeving broedende
uilen is daardoor redelijkerwijs uit te sluiten. Hierdoor is geen nader onderzoek noodzakelijk.
Voor de huismus bieden de gebouwen mogelijke broedgelegenheid. Vooral onder de dakpannen die
toegankelijk zijn via de dakgoot. In de gebouwen die binnen het projectgebied staan zijn geen
sporen van broedlocaties van huismussen aangetroffen. Omdat deze potentiële broedlocaties geen
veranderingen ondergaan en de huidige werkzaamheden redelijkerwijs geen negatieve invloed
hebben op het eventuele foerageergebied van de huismus, is geen nader onderzoek noodzakelijk.
Categorie 5 soorten
Binnen het plangebied zijn mogelijke effecten te verwachten op enkele soorten van categorie 5
waarvan de nestlocatie alleen beschermd is indien ecologische afwegingen dat rechtvaardigen. Dit
is bijvoorbeeld wanneer er geen alternatieven in de directe omgeving voorhanden zijn. Mogelijke
broedvogels van categorie 5 op en direct grenzend aan het plangebied zijn pimpelmees, koolmees,
spreeuw en dergelijke.
Voor soorten uit deze categorie zal de populatie echter geen negatieve effecten ondervinden van
de geplande ingrepen, mits de werkzaamheden aan de houtwal en omliggende opstanden buiten
het broedseizoen worden uitgevoerd om verstoring van broedende vogels te voorkomen. Hierbij
gaat het voornamelijk om de nieuw aan te leggen ingang waarvoor een gedeelte van de huidige
opstand met bijbehorende ondergroei zal worden gekapt en verwijderd. Juist in dit gedeelte is de
ondergroei geschikt voor enkele soorten uit deze categorie (Zie bijlage I.).
Met de nieuwe inrichting zal naar verwachting een versterking van het leefgebied worden
gerealiseerd voor diverse soorten. Hierdoor zullen de werkzaamheden, mits buiten het broedseizoen
uitgevoerd, geen negatief effect hebben op aanwezige populaties en is geen ander onderzoek
noodzakelijk.
Gezien het bovenstaande en mits er aan de houtwal en opstand buiten het broedseizoen wordt
gewerkt, is er geen extra onderzoek noodzakelijk. Indien de werkzaamheden binnen het
broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen extra maatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat
door de werkzaamheden broedende vogels worden verstoord.
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4.4 Herpetofauna en Vissen
Binnen het plangebied zijn geen leefgebieden als voortplantings- of essentiële winterbiotopen van
amfibieën, reptielen of vissen aanwezig. Enkele zwervende algemene amfibieënsoorten, als bruine
kikker, gewone pad en kleine watersalamander, zijn vrijgesteld van ontheffing. Strikt beschermde
amfibieën, reptielen en vissen ontbreken binnen het plangebied.
Doordat strikt beschermde soorten niet aanwezig zijn, is geen nader onderzoek of ontheffing
noodzakelijk.

4.5 Zoogdieren
Grondgebonden zoogdieren
Tijdens het onderzoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren. De planlocatie
vormt in potentie (matig) geschikt leefgebied voor soorten als: ware muizen, woelmuizen,
spitsmuizen en egel. Deze (mogelijk) aanwezige soorten staan vermeld op de vrijstellingslijst van
de provincie waardoor een vrijstelling geldt voor Ruimtelijke Ontwikkelingen en Ingrepen en geen
nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk is.
Aanwezigheid van niet vrijgestelde soorten zoals steenmarter, kleine marterachtigen en eekhoorn,
is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Verblijfplaatsen van deze soorten zijn niet binnen het
plangebied bekend geworden.
Het plangebied en omgeving kan door deze soorten wel als foerageergebied worden gebruikt, en in
overhoekjes is een verblijfplaats niet uit te sluiten waardoor zwervende dieren kunnen worden
waargenomen binnen het projectgebied. Het huidige grasland biedt voor deze soorten echter geen
geschikte mogelijkheden voor verblijfplaatsen waardoor de werkzaamheden niet zullen resulteren
in het verwijderen of verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen van deze soorten. Ook zal de
omgeving van het gebied blijven functioneren als eventueel foerageergebied en zal in de nieuwe
inrichting het gehele gebied meer geschikt worden voor deze soorten. Hierdoor is geen nadere
afweging ten aanzien van deze soorten noodzakelijk. Overige, niet vrijgestelde, soorten zijn
redelijkerwijs uit te sluiten.
Doordat vaste verblijfplaatsen binnen het te ontwikkelen grasland ontbreken en er geen significant
negatieve effecten te verwachten zijn op strikt beschermde soorten, is geen nader onderzoek of
ontheffing noodzakelijk.
Vleermuizen
De geplande werkzaamheden hebben geen directe betrekking op de gebouwen en daardoor op
eventuele verblijfplaatsen van vleermuizen. Het plangebied en omgeving kan door vleermuissoorten
wel als foerageergebied worden gebruikt waardoor deze soorten kunnen worden waargenomen
binnen het projectgebied. De werkzaamheden zullen echter niet resulteren in het verwijderen of
verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen. Ook zal de omgeving van het gebied blijven
functioneren als eventueel foerageergebied. In de nieuwe inrichting zal sprake zijn van een
versterking van het gebied als foerageergebied door meer beslotenheid en meer aanbod aan
insektenrijke omstandigheden door de aanleg van struwelen en hoogstamfruitbomen.
Gezien het bovenstaande is er geen negatief effect te verwachten op vleermuizen waardoor geen
nadere afweging ten aanzien van deze soorten noodzakelijk is.
Verlichting
Als nachtactieve zoogdieren, zijn vleermuizen gevoelig voor verstoring door licht. Ze mijden niet
alleen daglicht, maar ook kunstmatige verlichting. We spreken van lichtverstoring als het normale
gedrag en/of de ecologie van vleermuizen door de verlichting (negatief) wordt beïnvloed
{zoogdiervereniging}. Verlichting kan het natuurlijke dag-/nacht-ritme van vleermuizen en zelfs
ecosystemen verstoren en daarmee tot een negatieve populatie-ontwikkeling tot gevolg hebben.
Verlichting kan verschillende onderdelen van het leefgebied van vleermuizen beïnvloeden. We
kunnen onderscheid maken tussen effecten van verlichting op verblijfplaatsen, op vliegroutes en in
foerageergebieden.
Doordat verlichting een negatief effect kan hebben op vleermuizen, is het van belang de keuze van
verlichting af te stemmen op de functie van het gebied als leefgebied van vleermuizen. Veel soorten
zullen gebieden met verlichting, om te foerageren, als vlieggeleiding of als verblijfplaats, mijden.
Slechts van enkele vleermuissoorten zullen individuen verlichting gebruiken als foerageerplek
doordat verschillende insectensoorten worden aangetrokken door lampen. De meeste soorten
ervaren verlichting dus als een negatief effect in het leefgebied. De mate van gevoeligheid voor
verlichting verschilt per vleermuissoort. Met name soorten als gewone dwergvleermuis, ruige
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dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis, zijn vrij lichttolerant. Soorten van het geslacht
Plecotus en Myotis zijn het meest lichtgevoelig.
Kunstmatige lichtbronnen zenden licht uit met specifieke frequenties, ofwel kleuren. Vleermuizen
hebben zeer lichtgevoelige ogen maar zijn niet even gevoelig voor alle kleuren. Vleermuizen zijn
met name gevoelig voor de kleuren blauw, ultraviolet en minder voor oranje en rode kleuren. In
opdracht van Rijkswaterstaat zijn door de Zoogdiervereniging en consultancybedrijf LEDexpert,
lampen ontwikkeld die een zo min mogelijk storend effect hebben op vleermuizen. Na uitvoerig
testen bleken vleermuizen nauwelijks hinder te ondervinden van amberkleurige, UV-vrije
ledlampen. Deze lampen hebben een lichttemperatuur van 1700 Kelvin.
Naast de lichtkleur is ook de lichtmasthoogte en de vorm van de armaturen van invloed op de mate
van verstrooiing van licht. Als uitgangspunt dient getracht te worden om strooilicht in de
boomkronen zo veel mogelijk te beperken en in elk geval slechts aan één zijde van een houtsingel
aan te brengen. Hoe lager de masten en hoe meer de armaturen het licht bundelden hoe minder
lichtverstrooiing en hoe minder negatie effect op vleermuizen en overige nachtactieve dieren.
Gezien het bovenstaande is het raadzaam dat de verlichting afgestemd wordt op de functie van
vlieggeleiding en foerageergebied van vleermuizen en dat wordt voorkomen dat de lichtintensiteit
zo minimaal mogelijk zal toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit kan bijvoorbeeld met
lage lichtmasten en naar benen gerichte armaturen en een zo laag mogelijke lichttemperatuur.
Het is raadzaam het verlichtingsplan met een vleermuisdeskundige af te stemmen.
Doordat de werkzaamheden geen betrekking hebben op mogelijke verblijfplaatsen en er geen
negatieve effecten te verwachten zijn op het functioneren als foerageergebied, mits met het
aanbrengen van verlichting rekening wordt gehouden met het behoud van functioneren van het
gebied als vlieggeleiding en foerageergebied van vleermuizen, is er geen verder onderzoek naar
vleermuizen noodzakelijk.

4.6 Ongewervelden
Het gebied is niet geschikt als voortplantings- en leefgebied voor beschermde en Rode
lijstgenoteerde vlinders, libellen en overige insecten. Beschermde soorten zijn niet te verwachten
aangezien de soorten van deze groepen veelal erg kritisch zijn op de biotoop.
Voor de groep ongewervelden zijn geen nadere maatregelen noodzakelijk.
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5. CONCLUSIE
Aan de Olden Eibergsedijk zijn
voornemens een voormalig landbouwperceel
opnieuw in te richten. Een deel zal worden ingericht met camperplaatsen. Daarnaast wordt een
gedeelte van het perceel natuurvriendelijk ingericht.
Op de planlocatie is een natuuronderzoek uitgevoerd in de vorm van een quickscan. Aan de hand
van de hierdoor verkregen gegevens, aangevuld met literatuuronderzoek, is een goed beeld
ontstaan van de waarde van de planlocatie voor beschermde dier- en plantsoorten.
Flora
Beschermde soorten ontbreken binnen de planlocatie waardoor geen schade aan deze soorten te
verwachten is en geen nader onderzoek of een ontheffing noodzakelijk is.
Vogels
Door de aanwezigheid van mogelijke broed- en verblijfplaatsen van verschillende vogelsoorten,
dienen werkzaamheden aan de houtwal en de houtopstand te worden uitgevoerd buiten het
broedseizoen. Het broedseizoen loopt globaal genomen van 1 maart tot 1 augustus. Wanneer
hieraan kan worden voldaan, is geen nader onderzoek naar broedvogels noodzakelijk.
Herpetofauna en vissen
Er zijn geen beschermde vissen, amfibieën en reptielen binnen het plangebied te verwachten.
Hierdoor is voor deze soortgroepen geen nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk.
Grondgebonden zoogdieren
Binnen het te ontwikkelen grasland zijn geen vaste rust– of verblijfplaatsen van soorten uit deze
groep aanwezig er zijn er geen significant negatieve effecten te verwachten op strikt beschermde
soorten. Hierdoor is geen nader onderzoek of ontheffing noodzakelijk.
Vleermuizen
Doordat de werkzaamheden geen betrekking hebben op mogelijke verblijfplaatsen en er geen
negatieve effecten te verwachten zijn op het functioneren als foerageergebied, mits met het
aanbrengen van verlichting rekening wordt gehouden met het behoud van functioneren van het
gebied als vlieggeleiding en foerageergebied van vleermuizen, is er geen verder onderzoek naar
vleermuizen noodzakelijk.
Ongewervelden
Voor de groep ongewervelden zijn geen nadere maatregelen noodzakelijk.
Gezien het bovenstaande is er geen nader onderzoek naar beschermde soorten noodzakelijk, mits
de werkzaamheden aan de houtwal en houtopstanden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd.
Indien de werkzaamheden wel binnen het broedseizoen worden uitgevoerd is afstemming met een
ecoloog noodzakelijk om te bepalen of de werkzaamheden negatieve gevolgen kunnen hebben op
broedende vogels.
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BIJLAGE 1: IMPRESSIE PLANGEBIED

Figuur 2. Locatie nieuwe ingang

Figuur 3. Gebiedsimpressie
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Figuur 5 & 6. Gebiedsimpressie
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BIJLAGE 2: SOORTBESCHERMING- WET NATUURBESCHERMING
Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet is de soortgerichte
implementatie van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en vervangt de Flora- en faunawet, de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.
Hoofdstuk 3 van de Wet Natuurbescherming regelt de bescherming van flora en fauna op
soortniveau. Activiteiten waarbij schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten zijn in
principe verboden, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het “nee, tenzij”-principe). Het is dan ook
altijd zaak om, waar mogelijk, activiteiten uit te voeren zonder schade aan beschermde dieren en
planten aan te brengen.
De wet erkent de intrinsieke waarde van in het wild levende dieren. In de wet is dan ook een
zorgplicht opgenomen waarin van iedereen wordt geacht voldoende zorg' in acht nemen voor alle
in het wild voorkomende dieren en planten (niet alleen de beschermde) en hun leefomgeving. Dit
is vastgelegd in Artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.
Naast de aandacht voor beschermde soorten geldt voor alle in het wild levende dieren en
planten een zorgplicht. Deze is vastgelegd in Artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming.

Artikel 1.11
1.
2.

Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere
nationale natuurgebieden en voor alle in het wild levende dieren en planten en
hun directe leefomgeving.
De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder
nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten:
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd,
de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of
c.
voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel
mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Voor de in deze rapportage gemaakte toetsing zijn met name de onderstaande artikelen met
verbodsbepalingen van toepassing:
Artikel 3.1
Artikel 3.5 en 3.8 lid 5
Artikel 3.10
§ 3.1 - Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn
Artikel 3.1
1.
2.
3.
4.
5.

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.
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.
Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te
hebben.
Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
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.
2.
3.
4.
5.

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.
Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.
Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te
vernielen of te rapen.
Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste
lid te beschadigen of te vernielen.
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.
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Artikel 3.8 – lid 5
5.

Een ontheffing of een vrijstelling wordt uitsluitend verleend, indien is voldaan aan elk van de
volgende voorwaarden:
a. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;
b. zij is nodig:
i. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van
de instandhouding van de natuurlijke habitats;
ii. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen,
bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom;
iii. 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;
iv. 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
v. 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;
c.
er wordt geen afbreuk gedaan aan het streven de populaties van de betrokken soort
in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te
laten voortbestaan.

§ 3.3. Beschermingsregime andere soorten – nationaal
Artikel 3.10
2.

3.

4.

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.
Artikel 3.8 (ontheffingen voor soorten genoemd in Artikelen 3.5 Red.), 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 daarop volgende 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.
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.

Ontheffing en Vrijstellingsregeling
Wanneer beschermde soorten, zoals bedoeld onder Artikel 3.1, 3.5 en 3.10, voorkomen in een
gebied dienen er maatregelen getroffen te worden om behoud van de lokale populatie, bescherming
van individuen en de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te
garanderen. Hiervoor dienen mitigerende en mogelijk compenserende maatregelen getroffen te
worden. Om zeker te zijn of de maatregelen voldoende zijn, dienen ze vooraf beoordeeld te worden
door het bevoegd gezag. Met dit besluit kan aangetoond worden dat de initiatiefnemer zich houdt
aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming. Het besluit heeft de initiatiefnemer bijvoorbeeld
nodig als iemand bezwaar maakt tegen het project of vraagt om handhaving van de Wet
Natuurbescherming.
Indien vaste verblijfplaatsen worden beschadigd of weggehaald of behoud van de lokale populatie
dan wel bescherming van de aanwezige individuen niet voldoende kan worden gegarandeerd, dienen
compenserende maatregelen te worden uitgevoerd én dient een ontheffing te worden aangevraagd
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bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen zal dit de betreffende provincie zijn. Voor deze
soorten geldt echter dat alleen ontheffing wordt verleend op grond van een wettelijk belang
genoemd in de betreffende Artikelen.
Elke provincie heeft een soortenlijst gepubliceerd waarin soorten, zoals bedoeld in Artikel 3.10, in
die betreffende provincie zijn vrijgesteld voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden
en bestendig beheer en onderhoud.
Vogels
Verblijfplaatsen van broedvogels zijn door de Wet Natuurbescherming beschermd. Tijdens
werkzaamheden dient rekening gehouden te worden met het broedseizoen van vogels. De Wet
Natuurbescherming kent geen standaardperiode voor het broedseizoen. Het gaat erom of er een
broedgeval is. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een
nieuw nest te maken. Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het
broedseizoen onder de bescherming van artikel 3.1. Voor deze soorten is geen ontheffing nodig voor
werkzaamheden buiten het broedseizoen. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele
jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest
permanent of keert elk jaar terug naar hetzelfde nest. Deze groep is opgedeeld in enkele
categorieën waarop de verbodsbepalingen van artikel 3.1 lid 2 jaarrond van kracht zijn:
1.
2.
3.
4.

Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik
zijn als vaste rust en verblijfplaats.
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.
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.
Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in
staat zijn een nest te bouwen.

Het betreft de vogelsoorten:
Boomvalk
Buizerd
Gierzwaluw
Grote gele kwikstaart
Havik
Huismus
Kerkuil
Oehoe
Ooievaar
Ransuil
Roek
Slechtvalk
Sperwer
Steenuil
Wespendief
Zwarte wouw

(Falco subbuteo)
(Buteo buteo)
(Apus apus)
(Motacilla cinerea)
(Accipiter gentilis)
(Passer domesticus)
(Tyto alba)
(Bubo bubo)
(Ciconia ciconia)
(Asio otus)
(Corvus frugilegus)
(Falco peregrinus)
(Accipiter nisus)
(Athene noctua)
(Pernis apivorus)
(Milvus migrans).

Er zijn ook vogelnesten die worden aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen
niet strikt beschermd.
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.

Categorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische
omstandigheden dat rechtvaardigen.
Wanneer een jaarrond beschermd nest wordt aangetroffen, dan dient altijd een omgevingscheck
uitgevoerd te worden. Een deskundige dient te onderzoeken of er voor de soort in de omgeving
voldoende plekken en materiaal aanwezig zijn om zelf een vervangende locatie te vinden en een
vervangend nest te maken. Indien dit niet mogelijk is, dient een vervangende nestlocatie
aangeboden te worden. Wanneer dit ook niet mogelijk blijkt, dient een ontheffing aangevraagd te
worden. Ontheffing kan alleen verkregen worden op grond van een wettelijk belang uit de
Vogelrichtlijn. Wettelijke belangen zijn:
bescherming van flora en fauna;
veiligheid van het luchtverkeer;
volksgezondheid of openbare veiligheid.
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Gedragscode
Voor regulier voorkomende werkzaamheden en ruimtelijke ontwikkeling kan een vrijstelling van de
verbodsbepalingen mogelijk zijn als u handelt conform een goedgekeurde gedragscode. Het kan
gaan om handelingen in het kader van bestendig beheer of onderhoud, bestendig gebruik en
ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. Zo is het onder de Wet Natuurbescherming mogelijk om via
een gedragscode Europees beschermde vogel- en andere dier- en plantensoorten vrij te stellen bij
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, míts er sprake is van een bij respectievelijk Vogelrichtlijn of
Habitatrichtlijn genoemd belang. In een gedragscode is beschreven hoe zorgvuldig gewerkt wordt
opdat schade aan beschermde dieren en planten wordt voorkomen of tot een minimum beperkt.
Voorwaarde is wel dat gewerkt dient te worden volgens een door de minister vastgestelde
gedragscode. Hierbij is het van belang dat de gedragscode op de juiste wijze is geïmplementeerd
in de organisatie of in het totaalplan van de werkzaamheden.
Voor meer informatie over de toepassing van de Wet Natuurbescherming: zie de brochure van het
ministerie van Economische Zaken: “Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen” – 3 december
2016.
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