
 

 

 

 

 

 

Oplegmemo 

  

aan: Beekman - Boomkamp 

van: SAB 

ons kenmerk: DETE/GEST/110504.01 

datum: 4 mei 2017 

betreft: oplegmemo actualisatie quick scan flora en fauna naar Wet natuurbescherming 

Borne, Deurningerweg Mekkelhorsterweg 

 

Voorliggend oplegmemo dient ter actualisatie van de quick scan flora en fauna van 3 juni 2014, uitgevoerd 

door SAB. Sinds 1 januari 2017 is de wetgeving veranderd waaraan in de quick scan flora en fauna aan 

getoetst is. Bij vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan moeten namelijk alle onderzoeken aan de 

huidige wetgeving getoetst zijn.  

 

Indien zaken uit de quick scan flora en fauna niet behandeld zijn in deze memo, kan ervan uitgegaan 

worden dat deze nog steeds actueel zijn.  

NIEUW WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING 

Hieronder is het nieuw wettelijk kader van de Wet natuurbescherming uiteengezet. De Wet 

natuurbescherming vervangt de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet.  

Gebiedsbescherming 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet natuurbescherming kunnen natuurgebieden of andere gebieden die 

belangrijk zijn voor flora en fauna, door de Minister worden aangewezen ter uitvoering van de 

Vogelrichtlijn- en/of Habitatrichtlijn, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Ook kan de Minister op grond 

van deze wet in enkele specifieke gevallen bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen. De Wet 

natuurbescherming draagt Gedeputeerde Staten daarnaast op, om in hun provincie te zorgen voor een 

landelijk ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk Nederland. De bescherming van dit natuurnetwerk 

wordt geregeld bij provinciale verordening. Daarnaast kunnen provincies bij provinciale verordening 

andere gebieden met bijzondere natuurwaarden beschermen, genaamd bijzondere provinciale 

natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen. Hieronder wordt een toelichting gegeven bij de 

verschillende vormen van gebiedsbescherming. 

 



 

 

 
 

pagina 2 van 9 

 

 

Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden 

Voor alle Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden geldt op basis van artikel 1.11 

van de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen voor deze 

gebieden. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor deze gebieden zoveel mogelijk 

beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht. Voor Natura 

2000-gebieden heeft deze zorgplicht een beperkte zelfstandige betekenis, volgens de Memorie van 

Toelichting. Dat heeft er mee te maken dat de Wet natuurbescherming voldoende instrumenten bevat om 

schadelijke handelingen in Natura 2000-gebieden te beperken. 

 

Bij de aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden voor het gebied instandhoudingsdoelstellingen voor 

te beschermen soorten en/ of habitats vastgesteld. Conform artikel 2.7, lid 2 van de Wet 

natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning projecten of andere handelingen te realiseren 

of te verrichten die, gelet op deze instandhoudingsdoelstelling van een Natura 2000-gebied, de kwaliteit 

van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten kunnen verslechteren, of een significant verstorend 

effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Verder geldt dat een plan, dat 

afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, significante gevolgen kan hebben voor een 

Natura 2000-gebied, door een bestuursorgaan pas vastgesteld kan worden indien een passende 

beoordeling is gemaakt (artikel 2.7 lid 1). 

 

Voor een plan of een project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 

2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen 

kan hebben voor een Natura 2000-gebied, dient een passende beoordeling gemaakt te worden, van de 

gevolgen voor het Natura 2000-gebied, rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen. Blijkt uit 

de passende beoordeling dat er geen aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van een Natura 

2000-gebied, dan kan het betreffende plan worden vastgesteld, of kan voor de projecten door 

Gedeputeerde Staten een vergunning worden verleend. In bepaalde gevallen kan, ondanks dat uit de 

passende beoordeling blijkt dat aantasting van de natuurlijke kenmerken mogelijk is, een plan toch 

worden vastgesteld of kan een vergunning toch worden verleend. Er dient dan te worden voldaan aan de 

zogeheten ADC criteria. De ADC criteria houden in: i) dat er geen alternatieve oplossingen zijn, ii) dat er 

sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en iii) dat de nodige compenserende 

maatregelen worden getroffen. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan de Minister, op grond van artikel 2.11, bijzondere nationale natuurgebieden 

aanwijzen. De Minister kan dit doen voor een gebied dat is of wordt aangemeld als Habitatrichtlijngebied, 

maar nog niet definitief is aangewezen. Ook kan het voor een gebied dat nog geen onderdeel is van het 

Natura 2000-netwerk, maar waar compenserende maatregelen worden getroffen voor de realisatie van 

een project met significante gevolgen. Tot slot kan een gebied worden aangewezen in het geval dat dat 

noodzakelijk is in het kader van de Vogel- of Habitatrichtlijn, om een gunstige staat van instandhouding te 

realiseren. Ter bescherming van de bijzondere nationale natuurgebieden kan de Minister verschillende 

maatregelen nemen, waaronder toegangsbeperkingen tot het gebied, het gebruik maken van zijn of haar 

aanschrijvingsbevoegdheid en het treffen van behoud- en herstelmaatregelen in het gebied.  
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Natuurnetwerk Nederland 

Ter bescherming van vogelsoorten, van soorten van de Habitatrichtlijn en van rode lijstsoorten dienen 

provincies, op basis van artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming, zorg te dragen voor de 

totstandkoming en instandhouding van een samenhangend ecologisch netwerk, genaamd Natuurnetwerk 

Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS). De bescherming van dit netwerk gebeurt bij 

provinciale verordening. Daarnaast kunnen provincies bij provinciale verordening andere gebieden met 

bijzondere natuurwaarden beschermen, zoals weidevogelgebieden of ganzenfoerageergebied. 

 

Voor Natuurnetwerk Nederland geldt, op basis van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, dat 

ontwikkelingen niet mogen leiden tot een significante vermindering van de oppervlakte, kwaliteit of 

samenhang van de aanwezige natuur. Daarnaast mogen de instandhouding en ontwikkeling van de 

wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden niet significant worden beperkt. 

 

Binnen het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel liggen natuurgebieden die vanwege de hoge 

natuurwaarden (inter-)nationale bescherming genieten, waaronder de Nationale Parken en een groot deel 

van de Natura 2000-gebieden. Naast de bestaande natuurgebieden bestaat het NNN in Overijssel deels uit 

gebieden die nog omgevormd zullen worden tot natuur. Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

herstel, behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. Voor initiatieven 

die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is van een groot 

openbaar belang waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan; het ‘nee, tenzij’-regime. Door 

toepassing van de zogenaamde NNN-instrumenten herbegrenzing, saldering en het toepassen van het 

compensatiebeginsel is er ruimte voor aanpassingen, als daarmee de doelen op een betere manier kunnen 

worden bereikt. 

 

Naast het NNN is in Overijssel ook sprake van de Zone Ondernemen met Natuur en Water (ONW). Binnen 

deze zone geldt een ‘ja, mits’-benadering. Hier zijn ontwikkelingsmogelijkheden voor bestaande en nieuwe 

functies, mits er wordt bijgedragen aan ruimtelijke kwaliteit. 

 

Verder heeft Overijssel in het agrarische gebied beschermde leefgebieden aangewezen. Het betreft een 

leefgebied open grasland, voornamelijk voor weidevogelbeheer, een leefgebied droge dooradering en een 

leefgebied open akker. 

Soortenbescherming 

De bescherming van dier- en plantensoorten is geregeld in de Wet natuurbescherming. 

 

Verboden en zorgplicht 

Voor een aantal soorten is door middel van verboden een beschermingsregime opgenomen. Er is een 

apart beschermingsregime voor vogelrichtlijnsoorten (artikelen 3.1-3.4), voor habitatrichtlijnsoorten 

(artikelen 3.5-3.9) en voor andere soorten (artikelen 3.10 en 3.11). 
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Naast de beschermde plant- en diersoorten geldt op basis van artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming 

voor al de in het wild levende soorten ook een zorgplicht. Iedereen dient voldoende zorg in acht te nemen 

voor deze soorten en hun directe leefomgeving. Dit houdt onder meer in dat men negatieve gevolgen voor 

aanwezige soorten zoveel mogelijk beperkt door het nemen van alle maatregelen die redelijkerwijs kunnen 

worden verwacht. 

 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om van nature in Nederland 

in het wild levende vogels opzettelijk te doden of te vangen, het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van deze soorten te beschadigen of te vernielen of nesten van vogels weg te 

nemen. Ook is het verboden deze soorten opzettelijk te storen wanneer dit van wezenlijke invloed is op de 

staat van instandhouding van de soort. 

 

De verboden in de wet zorgen voor een goede bescherming van nesten van alle in het wild levende 

vogelsoorten tijdens het broedseizoen. Het vernielen van nesten is verboden en het verstoren van nesten 

is enkel toegestaan indien geen sprake is van een negatieve invloed op de staat van instandhouding van 

de betreffende vogelsoorten. Globaal loopt het broedseizoen van half maart tot half augustus, maar ook 

de nesten van broedende vogels buiten deze periode zijn beschermd. Daarnaast zijn van een aantal 

vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd, dus ook als ze niet als broedlocatie worden gebruikt. Het 

betreft dan over het algemeen soorten die hun nest het gehele jaar als verblijfplaats gebruiken of soorten 

die niet in staat zijn om een eigen nest te bouwen. 

 

Voor ruimtelijke ingrepen zijn de volgende verboden relevant: het is verboden om soorten van de 

Habitatrichtlijn en van de verdragen van Bonn en Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te doden, te vangen of te verstoren, om eieren opzettelijk te vernielen, om voortplantings- of rustplaatsen 

te beschadigen en om planten van de Habitatrichtlijn en van het verdrag van Bern opzettelijk te 

ontwortelen of te vernielen. 

 

Naast de vogelrichtlijnsoorten en de habitatrichtlijnsoorten worden in de wet een aantal diersoorten en 

plantensoorten beschermd. Voor deze soorten zijn bij ruimtelijke ingrepen de volgende verboden relevant: 

het is verboden deze soorten opzettelijk te doden of te vangen, om de vaste voortplantings- of 

rustplaatsen te beschadigen en om de plantensoorten opzettelijk te ontwortelen of te vernielen. 

 

Opzetvereiste 

Bij veel van de hierboven genoemde verboden is er sprake van een opzetvereiste. Zo is het verboden om 

vogelnesten opzettelijk te beschadigen. In de wet wordt bij deze opzet uitgegaan van ‘voorwaardelijke 

opzet’. Bij voorwaardelijke opzet is men zich bij het handelen bewust van de mogelijke negatieve 

consequenties, terwijl men de handeling toch uitvoert. Een voorbeeld van voorwaardelijke opzet is iemand 

die in het voorjaar een boom omzaagt en daarbij ‘per ongeluk’ een vogelnest beschadigt. De persoon had 

niet de opzet dit nest te beschadigen. Maar in de broedtijd van vogels is er wel een aanzienlijke kans dat 

er in een boom een vogel nestelt. Er kan daarom toch sprake zijn van opzettelijke beschadiging van het 

nest; voorwaardelijke opzet. 
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Vrijstelling, gedragscodes en ontheffing 

Provinciale Staten kunnen in een verordening een vrijstelling verlenen van de bovenstaande verboden. De 

provincie Overijssel heeft besloten voor een aantal algemeen voorkomende zoogdiersoorten en amfibieën een 

vrijstelling te verlenen, voor handelingen die men verricht in het kader van ruimtelijke inrichting en 

ontwikkeling en voor handelingen in het kader van bestendig beheer en onderhoud. Het betreft de soorten 

aardmuis, bosmuis, bunzing, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, haas, hermelijn, 

huisspitsmuis, konijn, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, 

wezel, woelrat, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander meerkikker en middelste groene kikker.  

 

Daarnaast zijn de in paragraaf 2.2.1 beschreven verboden niet van toepassing op handelingen die men 

uitvoert in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling of bestendig beheer en onderhoud, wanneer 

men die handelingen uitvoert conform een goedgekeurde gedragscode. Gedragscodes kunnen daarbij 

zowel gebruikt worden voor de omgang met de vogelrichtlijnsoorten, de habitatrichtlijnsoorten als de 

andere beschermde soorten. Wel geldt voor de vogelrichtlijnsoorten en de habitatrichtlijnsoorten de 

aanvullende eis dat de handelingen die men uitvoert een wettelijk belang dienen uit de Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn. Het gaat dan onder meer om handelingen in het belang van de volksgezondheid, 

openbare veiligheid of ter bescherming van flora en fauna  

 

Tot slot kunnen Gedeputeerde Staten, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat, onder 

bepaalde voorwaarde een ontheffing verlenen van de verboden. Ook hierbij geldt voor 

vogelrichtlijnsoorten en habitatrichtlijnsoorten dat aan de handelingen die men verricht een wettelijk 

belang van de Vogelrichtlijn respectievelijk de Habitatrichtlijn ten grondslag dient te liggen. 

Bescherming houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden is geregeld in hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming. Het is 

verboden houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, zonder voorafgaande melding 

bij de provincie. Een houtopstand is hierbij gedefinieerd als een eenheid van bomen of struiken met een 

oppervlakte van ten minste 1.000 vierkante meter of een rijbeplanting die meer dan 20 bomen omvat. De 

wet schrijft verder voor dat wanneer een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, de grond binnen 

drie jaar moet worden herbeplant.  

 

Bovenstaande bescherming geldt niet voor alle houtopstanden. De regels zijn niet van toepassing op 

houtopstanden op erven of in tuinen, op fruitbomen, op windschermen om boomgaarden, op naaldbomen 

bedoeld om te dienen als kerstbomen, op kweekgoed, op bepaalde beplantingen van wilgen of populieren, 

op bepaalde beplantingen bedoeld voor de productie van houtige biomassa en op houtopstanden binnen 

de, bij besluit van de gemeenteraad, vastgelegde grenzen van de bebouwde kom. Ook voor het dunnen 

van een houtopstand gelden de regels niet. 

 

De provincie kan regels stellen ten aanzien van de meldingsplicht en de plicht tot herbeplanting. Ook kan 

de provincie een ontheffing verlenen ten behoeve van herbeplanting op andere grond. Verder kan de 

provincie ontheffing verlenen en kan de provincie bij verordening vrijstelling verlenen van zowel de 

meldingsplicht als de plicht tot herbeplanting.  
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EFFECTBEOORDELING GEBIEDSBESCHERMING 

Wat betreft gebiedsbescherming verandert er niets wezenlijks. Gezien de ruime tussenliggende afstand 

tussen het plangebied en beschermde natuurgebieden, zijn geen significant negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelstellingen of andere kenmerkende natuurwaarden te verwachten. De quick scan flora 

en fauna is hiermee nog actueel. 

EFFECTBEOORDELING SOORTENBESCHERMING 

Vaatplanten 

De in de quick scan genoemde brede wespenorchis is niet langer beschermd onder de Wet 

natuurbescherming. Volgens verspreidingsgegevens van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) 

komt het nieuw beschermde kruipend moerasscherm in de omgeving van het plangebied voor. Deze soort 

komt voor in periodiek overstroomde, niet of licht bemeste weilanden die ’s winters ondiep onder water 

staan en ’s zomers slechts oppervlakkig uitdrogen. Tijdens het uitgevoerde veldbezoek is geconstateerd 

dat van voornoemde situatie geen sprake is in het plangebied. Aanwezigheid van het kruipend 

moerasscherm in het plangebied is daarmee uitgesloten. Overige beschermde vaatplantsoorten zijn ook 

uitgesloten vanwege het ontbreken van geschikt habitat in het plangebied.  

Grondgebonden zoogdieren 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt enkel eekhoorn en steenmarter voor. Deze zijn, zoals 

beargumenteerd in de quick scan flora en fauna, niet aanwezig in het plangebied.  

Vleermuizen 

De quick scan flora en fauna is voor deze soortgroep nog actueel. 

Vogels 

De quick scan flora en fauna is voor deze soortgroep nog grotendeels actueel. 

 

Om te voorkomen dat bij de werkzaamheden en eventueel aanwezige nesten van broedende vogels 

worden beschadigd, adviseren wij deze werkzaamheden buiten de broedperiode te starten. Als vogels op 

zoek gaan naar een geschikte broedlocatie en merken dat het plangebied en de directe omgeving te 

verstorend zijn, zullen ze een andere locatie zoeken. Daarnaast kan ook in de broedperiode gestart 

worden met de werkzaamheden. Dan dient aantoonbaar te worden vastgesteld door een expert op het 

gebied van vogels dat met de ruimtelijke ontwikkeling geen nesten vernield worden en dat er geen 

verstoring optreedt die van wezenlijke invloed is op de gunstige staat van instandhouding van een 

vogelsoort. De broedperiode van vogels loopt globaal van half maart tot half augustus, maar de nesten 

van vogels die buiten deze periode broeden zijn ook beschermd. 
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Reptielen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de muurhagedis in de omgeving van het plangebied 

voor. Muurhagedissen komen voor op oude muren, steile, stenige zuidhellingen en rotswanden. Dergelijk 

leefgebied is in het plangebied niet aanwezig. De aanwezigheid van de soort is dan ook uitgesloten.  

Amfibieën 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de poelkikker in de omgeving van het plangebied voor. 

De Poelkikker is een kritische soort, die houdt van voedselarm, schoon water. Hij heeft een voorkeur voor 

zwak zure, stilstaande wateren in bos- en heidegebieden op de hogere zandgronden. Hij komt voor in 

vennen, poelen en watergangen in hoogveengebieden, en in uiterwaarden. Dergelijk leefgebied is in het 

plangebied niet aanwezig. De aanwezigheid van de soort in het plangebied is dan ook uitgesloten.  

Vissen 

De kleine modderkruiper en bittervoorn zijn onder de Wet natuurbescherming niet langer beschermd. 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn ook geen andere beschermde vissoorten in de buurt van 

het plangebied aanwezig. Aanwezigheid van beschermde vissoorten in het plangebied is daarmee 

uitgesloten.  

Insecten en overige ongewervelden 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de grote weerschijnvlinder in de omgeving van het 

plangebied voor. De soort komt voor in oudere, vochtige loofbossen, wilgenbroekbossen of groepen 

samenhangende bosjes in beekdalen. Op de vliegplaatsen groeien wilgen op beschutte plaatsen in de 

halfschaduw en staan enkele grotere, markante bomen. Bovengenoemd leefgebied is in het plangebied 

niet aanwezig. De aanwezigheid van de grote weerschijnvlinder in het plangebied is dan ook uitgesloten.  

EFFECTBEOORDELING BESCHERMDE HOUTOPSTANDEN 

Bij deze ruimtelijke ontwikkeling worden houtopstanden geveld; de struikenhagen tussen weide B en D en 

aan de noordzijde van weide C. Waarschijnlijk liggen deze houtopstanden buiten de bebouwde kom van 

de gemeente voor houtopstanden en is het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming van 

toepassing. De bebouwde kom met betrekking tot de bescherming van houtopstanden is in veel 

gemeenten een andere bebouwde kom dan die in het kader van de Wegenverkeerswet is vastgesteld. 

Navraag bij de gemeente naar de begrenzing van de bebouwde kom met betrekking tot houtopstanden, 

kan duidelijk maken of het beschermingsregime van toepassing is. 

 

Indien dit van toepassing blijkt, dan dient van de velling melding te worden gedaan en dient herbeplanting 

plaats te vinden. Herbeplanting kan mogelijk ook plaats vinden op andere grond dan de locatie waar de 

houtopstand wordt geveld. Hiervoor is een ontheffing van de provincie noodzakelijk. Deze herbeplanting 

op andere grond dient te voldoen aan regels zoals die zijn gesteld in de provinciale verordening. Deze 
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regels kunnen betrekking hebben op onder meer de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de andere grond 

en op de natuurwaarde van de gevelde houtopstand. 

CONCLUSIE EN ADVIES 

Gebiedsbescherming 

De quick scan flora en fauna is voor dit onderdeel nog actueel. Er is geen nader onderzoek noodzakelijk. 

Soortenbescherming 

Een aantal soorten is niet langer beschermd onder de Wet natuurbescherming of is juist nieuw beschermd. 

In het plangebied is de aanwezigheid van in de Wet natuurbescherming beschermde soorten uitgesloten. 

Nader onderzoek is niet noodzakelijk. Wel dient te allen tijde rekening gehouden te worden met 

broedende vogels en de zorgplicht.  

Broedperiode 

Van alle van nature in Nederland in het wild levende vogels mag het nest tijdens het broeden (van start 

van nestbouw tot en met het uitvliegen van de jongen) niet worden beschadigd of vernield. De periode 

waarin de meeste vogelsoorten broeden, loopt globaal van half maart tot half augustus, maar ook 

broedgevallen buiten deze periode zijn gewoon beschermd.  

 

Uit voorliggend onderzoek blijkt dat in en direct rond het plangebied vogels kunnen gaan broeden. Wij 

adviseren daarom om de geplande ruimtelijke ontwikkeling buiten de broedperiode te starten. Op deze 

manier worden geen in gebruik zijnde nesten beschadigd of vernield. Ook zullen vogels in en direct rond 

het plangebied geen nest bouwen, omdat te veel verstoring aanwezig is.  

 

Indien de werkzaamheden echt in de broedperiode gestart moeten worden, is nader onderzoek naar 

broedende vogels noodzakelijk. Kort voor de start van de werkzaamheden dient dan door een ecoloog met 

kennis van vogels door middel van één veldbezoek onderzocht te worden of broedende vogels in en direct 

rond het plangebied aanwezig zijn. Als deze niet aanwezig zijn, kunnen de werkzaamheden starten. Als 

wel een broedende vogel aanwezig is, mogen de werkzaamheden niet starten. Er dient dan met een 

ecoloog met kennis van vogels naar een oplossing gezocht te worden.  

Zorgplicht 

Iedereen neemt voldoende zorg in acht voor alle natuur en in het wild levende dieren, planten en hun 

directe leefomgeving. Dit houdt in elk geval in dat iedereen die weet dat hij schade aan natuur gaat 

veroorzaken door een bepaalde handeling, hij deze handeling daarom niet uitvoert, of maatregelen neemt 

om schade aan de natuur door de handeling zoveel mogelijk te voorkomen. Probeer bijvoorbeeld bij de 

ruimtelijke ingreep zoveel mogelijk bomen, struiken en overig groen te behouden. Werken buiten de 

winterperiode voorkomt dat dieren die in winterrust zijn verstoord of gedood worden. 
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Bescherming houtopstanden 

In het plangebied zullen houtopstanden gekapt worden die waarschijnlijk buiten de bebouwde kom 

houtopstanden vallen. Indien dit van toepassing blijkt, dan dient van de velling melding te worden gedaan 

en dient herbeplanting plaats te vinden. Herbeplanting kan mogelijk ook plaats vinden op andere grond 

dan de locatie waar de houtopstand wordt geveld. Hiervoor is een ontheffing van de provincie 

noodzakelijk.  

Vervolgstappen 

 Ga na of het plangebied buiten de bebouwde kom houtopstanden van de gemeente ligt 

 Houd rekening met broedende vogels 

 Houd rekening met de zorgplicht 

 

 

 

 


