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fl INLEIDING

In verband met de voorgenomen ontwikkeling,
de realisatie van het boorveld Ganzebos fase 1
bij Beckum, is een toetsing van de plannen
noodzakelijk aan de vigerende natuurwetge
ving. De ontwikkelingen worden getoetst in het
kader van de Flora- en faunawet, tevens wordt
gekeken of nadere toetsing noodzakelijk is in
het kader van de Natuurbeschermingswet 1998
en de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Het
onderzoek bestaat uit een bronnenonderzoek,
een eenmalig veldonderzoek en een
rapportage.
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Naar aanleiding van een flora- en faunaonder
zoek moet duidelijk worden welke effecten de
voorgenomen ontwikkelingen hebben op de
aanwezige natuurwaarden en de eventueel
noodzakelijke vervolgstappen.

2. Leidingtracé Marssteden
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GEB!EDSKARAKTERISTIEK

2.1 Huidige situatie

Het nieuwe boorveld is gelegen in het gebied
Ganzebos ten zuiden van Hengelo. Het boor
veld ligt in een kleinschalig agrarisch landschap
met verschillende houtwallen, bomenrijen en
bosjes afgewisseld door gras- en bouwlandper
celen. De toekomstige boorpunten zijn gesitu
eerd in gras- en bouwlandpercelen. Het nieuwe
leidingtracé tussen de toekomstige boorvelden
is deels gesitueerd langs wegen en paden. Een
aantal trajecten lopen ook door bouw- of gras-
land en kruizen daarbij een houtwal of bomen-
rij. Verder komt vanaf het nieuwe boorveld
Ganzenbos een nieuwe leiding te liggen rich
ting boorveld Boekelerhoek. Dit nieuwe leiding-
tracé is gelegen door bouw- en grasland. Bij
Boekelerhoek takt de nieuwe leiding aan op
een bestaande leiding. Aan de andere zijde van
de A35 wordt ten behoeve van het nieuwe
boorveld vervolgens een nieuwe leiding aange
legd ten zuiden van industrieterrein Marsste
den. Het eerste deel volgt een bestaand lei
dingtracé door een bosperceel. Grotendeels is
het traject reeds open en niet begroeid met
bomen/struiken of volgt het de bosrand. Het
tweede deel loopt door de bermen van de
Marsstedenbeekweg en volgt eveneens een
bestaand leidingtraject. De berm bestaat hier uit
een brede, Vrij soortenrijke grasberm. Langs dit
tracé staan verschillende zouthuisjes en een
aantal solitaire bomen.

Onderstaande foto’s geven een impressie van
het projectgebied en de directe omgeving.

.....utwa! aan de Beckumerstraat

Afbeelding 1: Houtwal Ganzebosweg
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2.2 Ruimtelijke ontwikkeling

Het plangebied bestaat uit een netwerk van
leidingen en 21 boorlocaties. Bij de aanleg
van de leidingen wordt een sleuf van ca. 1
meter breed gegraven. Voor de aanleg van de
strook wordt een ca. 10 meter brede strook
gebruikt voor de machines en het gescheiden
afleggen van de te ontgraven lagen. Zie figuur
1 en 2 voor de ligging van de tracés.
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NATUURWETGEVING

De natuurwet- en regelgeving kent twee spo
ren, namelijk een gebiedsgericht (Natuur
beschermingswet 1998, EHS-beleid) en een
soortgericht spoor (Flora- en faunawet). Met de
Flora- en faunawet en de Natuurbescher
mingswet 1998 zijn de Europese Vogel- en Ha
bitatrichtlijn in de nationale wetgeving geïmple
menteerd.

3.1 Flora en faunawet beschermt flo
ra en fauna

De Flora- en faunawet richt zich op de be
scherming van soorten. De Flora- en faunawet
gaat uit van het ‘nee, tenzij-principe. Bepaalde
handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen,
waarbij beschermde soorten in het geding zijn,
zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaar
den mogelijk. Centraal hierbij staat de zorg-
plicht. De zorgplicht’houdt in dat iedereen ‘vol
doende zorg’ in acht moet nemen voor alle in
het wild voorkomende planten en dieren en hun
leefomgeving.

Onder bepaalde voorwaarden is een algemene
vrijstelling van de ontheffingsplicht van de Flo
ra- en faunawet van toepassing. Welke voor
waarden verbonden zijn aan de vrijstelling
hangt af van de dier- of plantensoorten die
voorkomen in het projectgebied. Hiertoe wor
den verschillende beschermingsregimes onder
scheiden.

- Soorten van tabel 1 — algemene soorten —

lichtste beschermingsregime
- Soorten van tabel 2 — overige soorten —

middelste beschermingsregime
- Soorten van tabel 3 — genoemd in bijlage IV

van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de
AMvB — zwaarste beschermingsregime

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een
bijzondere positie in. Vogels worden tijdens het
broedseizoen beschermd door de Flora- en
faunawet. Voor het aantasten van broedende
vogels geldt een zware toets vergelijkbaar met
tabel 3-soorten. Daarnaast zijn voortplantings

of vaste rust- of verblijfplaatsen van een aan
tal vogelsoorten jaarrond beschermd (mits niet
definitiéf verlaten). Het betreft nesten van
boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele
kwikstaart, huismus, havik, kerkuil, oehoe,
ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer,
steenuil, wespendief en zwarte wouw.

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke
ontwikkeling een vrijstelling van de onthef
fingsplicht en daarom is geen ontheffing no
dig. Zie bijlage 1 voor een uitgebreide be
schrijving en toelichting op de Flora- en fau
nawet.

De Flora- en faunawet is overal en altijd van
toepassing bij ontwikkelingen. In hoofdstuk 5
wordt verder ingegaan op de aanwezigheid
van beschermde soorten.

3.2 Natura 2000-gebieden, Natuur
beschermingswet 1998

Natura 2000 is een samenhangend netwerk
van natuurgebieden in Europa. Natura 2000
bestaat uit gebieden die zijn aangewezen in
het kader van de Europese Vogelrichtlijn
(79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld
op grond van de Europese Habitatrichtlijn
(92/43/EEG). Deze gebieden worden in Ne
derland op grond van de Natuurbescher
mingswet 1998 beschermd.

Op circa 5 km afstand ligt het dichtsbijzijnde
Natura 2000-gebied ‘Boddenbroek’. Echter
heeft de Staatssecretaris onlangs verzocht om
o.a. dit gebied van de Cummmunautair Lijst
van Natura 2000 gebieden te verwijderen. Dit
houdt in dat in de toekomst dit gebied niet
meer als Natura 2000 gebied wordt aangewe
zen en een eventuele toetsing vervalt. Het
daaropvolgende Natura 2000 gebied betreft
het Natura 2000-gebied ‘Buurserzand &
Haaksbergerveen’ welke eveneens zo’n 5 ki
lometer van de projectlocatie is verwijderd.
Gezien de afstand tot deze gebieden en de
invulling van de tussenliggende ruimte worden
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met de voorgenomen herinrichtingmaatregelen
geen negatieve effecten op beschermde na
tuurwaarden verwacht.

Met de voorgenomen herinrichting wordt ook
niet verwacht dat de kernopgaven van deze
Natura 2000 gebieden belemmerd worden in
een mogelijke uitbreiding of kwaliteitsverbete
ring. Een nadere toetsing in het kader van de
natuurwetgeving wordt derhalve niet noodzake
lijk geacht.

3.3 Ecologische Hoofdstructuur be
schermde gebieden

Het projectgebied ligt deels in de EHS (figuur
3). Het traject ligt hier deels door bestaande
en deels door begrensde natuur, maar ook in
beheersgebied. Mogelijke effecten van de
voorgenomen werkzaamheden op de EHS
kunnen niet op voorhand worden uitgesloten.
Aan de hand van de doelstellingen en be
heersafspraken die gelden binnen de EHS,
zal moeten worden bepaald of de voorgeno
men werkzaamheden aantasting van de
waarden van de EHS tot gevolg hebben.

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de
kern van het Nederlandse natuurbeleid. De
EHS is in provinciale structuurvisies uitgewerkt.
In of in de directe nabijheid van de EHS geldt
het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er
geen ontwikkelingen toegestaan als zij de we
zenlijke kenmerken of waarden van het gebied
aantasten.

. .....
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Figuur 3: Ligging EHS t.o.v. het plangebied (Bron:
http:llgisopenbaar.ovenjssel.nI)
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ONDERZOEKSOPZET

De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld ge
bracht op basis van een verkenning van be
staande inventarisatiegegevens en een ver
kennend veldbezoek.

4.1 Bureauonderzoek

Voor het bureauonderzoek is gebruik gemaakt
van landelijke, provinciale en indien beschik
baar regionale verspreidingsinformatie.

Uit de landelijke verspreidingsinformatie uit at
lassen, die deels gedateerd is, moet blijken of
nabij de locaties in het verleden strikt be
schermde soorten zijn aangetroffen. Exacte
locaties of datering van de waarnemingen zijn
daarbij veelal niet bekend. Deze gegevens
hebben vaak betrekking op atlasblokken (5x5
kilometer). De soortgegevens hebben daarom
veelal betrekking op de regio en niet specifiek
op het plangebied.

De website www.waarneming.nl en
www.telmee.nl zijn ook geraadpleegd. Een
groot aantal amateurs en professionals zetten
op deze websites natuurwaarnemingen. De site
wordt gecontroleerd door een validatiecommis
sie. Soortwaarnemingen via deze bron zijn re
delijk betrouwbaar, maar kunnen moeilijk geve
rifieerd worden. Wel kan het een beeld geven
van mogelijke soorten in de regio. Waarnemin
gen zijn, in tegenstelling tot atlassen, vaak tot
op de exacte locatie te herleiden.

Daarnaast is gebruik gemaakt van enkele na
tuuronderzoeken uit de omgeving van het plan
gebied. Voor een overzicht van geraadpleegde
bronnen wordt verwezen naar de literatuurlijst.

4.2 Terreinonderzoek

Het veldbezoek op 31januari 2013 was ver
kennend van aard, waarbij aan de hand van de
aanwezige terreintypen het (mogelijk) voorko
men van beschermde planten- en diersoorten is
bepaald. Er heeft geen soortspecifiek onder-

zoek plaatsgevonden. Wel zijn aangetroffen
soorten genoteerd en in de analyse gebruikt
om de mogelijke effecten te bepalen. Het
veldbezoek is door Ing. M. Volkers, ecologisch
adviseur namens Eelerwoude, overdag uitge
voerd bi] bewolkt weer.



BESCHERMDE SOORTEN

5.1 Flora

Voorkomen en functie
In het projectgebied zijn tijdens het veldwerk
geen beschermde (tabel 1) plantensoorten
aangetroffen. Aangezien het grootste deel van
het leidingstracé en de boorpunten in agrarisch
gras- of bouwland zijn gesitueerd wordt niet
verwacht dat er (zwaarder- en strikt) bescherm
de soorten voorkomen. Mogelijk dat in slootkan
ten, wegbermen, bosranden en langs houtwal
en enkele algemeen voorkomende bescherm
de soorten voorkomen zoals kleine maagden
palm, gewone dotterbloem, brede wespenor
chis en grasklokje. Dit zijn licht beschermde
soorten (tabel 1), waarvoor een vrijstelling geld
bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Strikter beschermde soorten worden binnen het
plangebied niet verwacht vanwege het ontbre
ken van de juiste groeiplaatsen (biotopen) op
het leidingtracé of de boorpunten.

Effecten en ontheffing
Aangezien het slechts een vrij smal tracé door
het landschap betreft, wordt niet verwacht dat
er sprake is van een negatief effect op het lo
caal voorkomen van genoemde plantensoorten
van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Verder
wordt na aanleg van de leiding het plangebied
grotendeels weer in oorspronkelijke situatie
hersteld. Voor deze soorten geldt bovendien
een vrijstelling op de ontheffingsplicht.

Aanvullend onderzoek naar beschermde plan
ten is niet noodzakelijk.

5.2 Zoogdieren

5.2.1 Vleermuizen

Voorkomen en functie
Het plangebied is tijdens het veldbezoek be
oordeeld op geschiktheid voor vleermuizen. Op
basis van de actuele verspreiding van vleer
muizen en de situatie in het plangebied kunnen

verwacht worden: gewone dwergvleermuis,
laatvlieger (gebouwbewonend), ruige dwerg
vleermuis, gewone grootoorvleermuis, baard
vleermuis (gebouw- en boom bewonend) rosse
vleermuis, franjestaart en watervleermuis
(boombewonend). Bij het onderzoek is onder
scheid gemaakt in: verblijfplaats, vliegroute en
foerageergebied.

Verblijfplaats
Vleermuizen maken gedurende het jaar ge
bruik van een netwerk van vaste rust- en ver
blijfplaatsen. Deze verblijfplaatsen kunnen de
volgende functies hebben:

• Kraamverblijfplaats
• Winterverblijfplaats
• Paar/Baltsverblijfplaats
• Zomerverblijfplaats

Vanuit de verschillende functies van de ver
blijfplaats worden weer andere eisen gesteld
aan het klimaat, toegankelijkheid en expositie
ten opzichte van de zon. Als kraam- en win
terverblijfplaats worden meestal gebouwen
en/of bomen uitgekozen waarbinnen een con
stant klimaat heerst. Bij gebouwen zijn dit wo
ningen met een spouwmuur of een pannen-
dak. Bij bomen gaat het meestal om dikke,
oude bomen met een dikke restwand. Som
mige vleermuizen hebben aan een opening
van 1-2 cm voldoende om naar binnen te
kruipen.

Het toekomstig leidingtracé gaat op een aan
tal punten door een houtwal, bomenrij of bos.
Bij de aanleg van het tracé wordt echter wel
zoveel mogelijk rekening gehouden met de
aanwezige landschapselementen. Bomen
worden dan ook alleen gekapt indien dit echt
noodzakelijk is. Aangezien niet duidelijk is of
en welke bomen er daadwerkelijk moeten
worden verwijderd ten behoeve van de aanleg
van het leidingtracé zijn op kaart (bijalge 2) de
bomenrijen en houtwallen aangegeven waar
verblijfplaatsen van vleermuizen in aanwezig
kunnen zijn.

Natuurtoets Boorveld Ganzebos,Hengelo

de volgende soorten binnen het plangebied
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Viiegroute en/of foerageergebied
Het is zeer waarschijnlijk dat vleermuizen het
plangebied gebruiken als foerageergebied.
Langs de bosranden en houtwallen kunnen ge
noemde vleerrnuizen foerageren. De
groenstructuren binnen het plangebied kunnen
tevens een functie hebben als vliegroute voor
vleermuizen. Deze groenstructuren verbinden
geschikt foerageergebied met gebieden waar
potentiële verblijfplaatsen aanwezig kunnen
zijn.

Effecten en ontheffing
Alle vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn in
de Flora- en faunawet beschermd. Het verja
gen, vangen en doden van individuen van be
schermde soorten, alsmede het verstoren of
vernielen van vaste verblijfplaatsen (inclusief de
functionele leefomgeving) is verboden vanuit de
Flora- en faunawet. De functionaliteit van de
verblijfplaats(en) en de functionele leefomge
ving van de aanwezige soort(en) dient te allen
tijde gegarandeerd te blijven.

Verbiijfplaatsen
Tijdens de quickscan is gebleken dat er oudere
bomen aanwezig zijn welke potentieel geschikt
zijn als verblijfplaats voor boombewonende
vleermuizen. Aangezien onduidelijk is of en
welke bomen gekapt worden kan niet worden
uitgesloten dat er geen negatieve effecten zijn
te verwachten op vaste rust- en verblijfplaatsen
van boombewonende vleermuizen. Indien uit
gesloten kan worden dat bomen met holtes
(met name eik en beuk) worden gekapt, is een
nader onderzoek niet noodzakelijk. Wanneer er
sprake is van kap van een dergelijke boom is
een nadere inspectie van de te kappen boom
noodzakelijk.

Foerageergebied en viiegroutes
Tevens kunnen de aanwezige bomenrijen, bos
randen of houtwallen dienst doen als vliegroute
en/of foerageergebied voor vleermuizen. Met
het onderbreken van een houtwal of bomenrij
kan een belangrijke vliegroute of foerageerge
bied worden verstoord. Indien met het doorkrui
sen van houtwallen en bomenrijen de boom-
kruin gesloten blijft, blijft de functie als vliegrou
te gehandhaafd en is een nader onderzoek niet
aan de orde. Echter, wanneer wel blijkt dat een
brede doorgang door een houtwal noodzakelijk
is, is nader onderzoek naar het gebruik van het
landschap door vleermuizen noodzakelijk.

5.2.2 Grondgebonden zoogdieren

Tabel 1-soorten
In het plangebied zijn sporen van de alge
meen voorkomende beschermde soorten mol,
bosmuis en konijn waargenomen. Andere al
gemeen voorkomende, beschermde, zoogdie
ren die binnen het plangebied zijn te verwach
ten betreffen:aardmuis, veldmuis, dwergmuis,
rosse woelmuis, haas, ree, egel en mogelijk
ook vos, wezel, hermelijn, bunzing en alge
mene (spits)muizen (zoogdieratlas.nI).

Tabel 2 en 3-soorten

Eekhoorn en steenmarter (tabel 2-soorten)
Binnen het plangebied komen mogelijk eek
hoorn en steenmarter voor. Er zijn echter
geen sporen, verblijfplaatsen of nesten van
deze soorten waargenomen. Beide soorten
komen echter voor in de omgeving (zoogdie
ratlas.nI/ waarneming.nI). De houtwallen en
bomenrijen in het plantracé en het bosgebied
bij het industrieterrein Marssteden kunnen
mogelijk een onderdeel uitmaken van hun
territorium.

Das (tabel 3 Flora- en faunawet)
Binnen het plangebied zijn vermoedelijk spo
ren van das aangetroffen aan de rand van het
bosperceel bij industrieterrein Marssteden.
Hier is een vluchtburcht aangetroffen in het
talud van een droge greppel. Andere sporen
zoals snuit- en mestputjes en/of verse
loopsporen zijn niet aangetroffen. Ten zuiden
van Enschede is het voorkomen van das
reeds bekend (zoogdieratlas.nI). Het is dan
ook niet uit te sluiten dat deze soort ook voor
komt binnen het onderzochte tracé. Met uit
zondering van de vluchtburcht bij Marssteden
zijn geen andere sporen van das waargeno
men binnen het verdere plangebied.

Boommarter (tabel 3 Flora- en faunawet)
Rondom Enschede wordt de laatste tijd de
boommarter steeds vaker waargenomen. In
Nederland komt boommarter in verschillende
bostypen met verschillende leeftijden voor.
Met name het bosgebied bij industrieterrein
Marssteden is dan ook geschikt als leefgebied
voor boommarter. Tijdens het onderzoek zijn
geen verblijfplaatsen of (mogelijke) sporen
van boommarters aangetroffen. In en rondom
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het plangebied zijn eveneens geen versprei
dingsgegevens bekend van deze soort. Aange
nomen wordt dat de soort niet in het plangebied
voorkomt.

Waterspitsmuis (tabel 3 Flora- en faunawet)
In de omgeving van het plangebied (ten zuiden
van Hengelo en ten zuiden van Enschede)
komt waterspitsmuis voor (bron: zoogdierat
las.nl). Binnen het plangebied wordt echter niet
verwacht dat de soort voorkomt, het betreft
marginaal leefgebied doordat langs het tracé
geen wateren aanwezig zijn met een kruidenrij
ke oevervegetaties en een goed ontwikkelde
onderwater vegetatie. Aangenomen wordt dat
de soort niet aanwezig is in het plangebied.

Overige zoogdieren
Andere zwaar(der) beschermde grondgebon
den zoogdiersoorten (o.a. veldspitsmuis) wor
den niet binnen het plangebied verwacht. Voor
deze soorten ontbreekt geschikt biotoop binnen
het aan te leggen Ieidingtracé. Verder heeft de
bekende verbreiding van deze soorten geen
overlap met het plangebied.

Effecten en ontheffing

Tabel 1-soorten
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een
beperkt verlies van leefgebied van de genoem
de zoogdieren van tabel 1 van de Flora- en
faunawet. Daarnaast zijn de ingrepen, met uit
zondering van de boorlocaties (zouthuisjes),
tijdelijk van aard. Dit heeft naar verwachting
dan ook geen negatieve invloed op de gunstige
staat van instandhouding van de lokale popula
tie. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij
ruimtelijke ontwikkelingen. Wel geldt de alge
mene zorgplicht ten aanzien van deze soorten.

Tabel 2 en 3-soorten

Eekhoorn
Eekhoorn is een weinig kritische soort van loof
en naaldbossen. Er zijn geen verblijfplaatsen
van eekhoorn of aanwijzingen hiertoe aange
troffen en het gebied blijft geschikt als foera
geergebied. Met de voorgenomen ontwikkeling
worden negatieve effecten op eekhoorn uitge

Steenmarter
Mogelijk komt steenmarter voor in het project-
gebied, sporen zijn echter niet aangetroffen.
Steenmarter is een weinig kritische soort die
een netwerk van verblijfplaatsen heeft en in
een nacht grote afstanden kan afleggen. Met
de ruimtelijke ontwikkeling gaat geen vaste
verblijfplaats van steenmarter verloren, tevens
blijft het gebied geschikt als foerageergebied
voor steenmarter. Negatieve effecten op
steenmarter kunnen dan ook worden uitgeslo
ten.

Das
Binnen het plantracé is een vluchtburcht van
een das aangetroffen. Een vluchtburcht is
slechts een tijdelijk onderkomen van een das
en is vaak in gebruik door een jong, zwervend
dier. Aangezien andere sporen (snuit- en
mestputjes en/of loopsporen) niet zijn waar
genomen kan er van worden uitgegaan dat
het geen vaste verblijfplaats is. Aangezien
verse loopsporen ontbreken wordt niet ver
wacht dat de vluchtburcht nog in gebruik is.
Verder zijn de werkzaamheden tijdelijk van
aard en wordt het gegraven tracé na aanleg
zo veel mogelijk in oorspronkelijke staat her
steld. Naar verwachting zal de aanleg van het
leidingtracé dan ook geen invloed hebben op
het voorkomen van das in het bosgebied ten
zuiden van Marssteden. In het verdere plan
gebied zijn geen sporen van das aangetroffen,
ook hierbij is het niet de verwachting dat het
leefgebied of verblijfplaatsen van das worden
verstoord.

Overige soorten
Andere zwaarder beschermde soorten worden
niet binnen het plangebied verwacht. Negatie
ve effecten zijn dan ook niet te verwachten op
deze beschermde grondgebonden zoogdie
ren.

Nader onderzoek of een ontheffing is niet
noodzakelijk voor beschermde grondgebon
den zoogdieren.

sloten.
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5.3 Vogels

Voorkomen en functie
Het plangebied heeft een functie voor diverse
bos- en struweelvogels. Tijdens het veldbezoek
zijn algemene soorten zoals buizerd, zwarte
kraai, fazant, koolmees, merel, pimpelmees,
grote bonte specht, vink, roodborst, winterko
ning en putter waargenomen.

Categorie 5
Een aantal soorten vallen onder categorie 5
van de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde
vogelnesten’, zoals koolmees en zwarte kraai.
Deze categorie 5-vogels binnen en direct
rondom het plangebied vallen onder de alge
mene broedvogels van bossen, struwelen en
parken. Binnen het plangebied kunnen in het
broedseizoen verschillende nesten worden
aangetroffen van onder andere de genoemde
algemeen voorkomende broedvogels van cate
gorie 5.

Categorie 1 tot en met 4
Tijdens het veldbezoek zijn verschillende bui
zerds waargenomen boven het plangebied.
Vaste rust- en verblijfplaatsen van buizerd (hor
sten) zijn echter niet waargenomen binnen de
invloedsferen van het toekomstige leidingtracé.
Het plangebied is hierbij onderdeel van het ter
ritorium /jachtgebied van deze roofvogel. Gelet
op de bosrijke omgeving is het waarschijnlijk
dat binnen het plangebied ook soorten als ha
vik, sperwer, ransuil, boomvalk en kerkuil voor
komen. Mogelijke nestiocaties van deze soor
ten zijn echter niet aangetroffen.

Effecten en ontheffing
Voor alle beschermde, inheemse (ook de alge
meen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit
de Flora- en faunawet een verbod op handelin
gen die nesten of eieren beschadigen of versto
ren. Ook handelingen die een vaste rust- of
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren
zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit
dat verstorende werkzaamheden alleen buiten
het broedseizoen1 uitgevoerd mogen worden,

In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het
broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van
belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de
datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart
tot 15 juli.

tenzij nader onderzoek heeft uitgewezen dat
broedvogels afwezig zijn.

Algemene broedvogels en categorie 5
Door de ontwikkeling worden mogelijk enkele
potentiële nestlocaties van deze soorten aan
getast. Deze soorten zijn echter flexibel ge
noeg om tijdelijk uit te wijken. Er is voldoende
alternatief leefgebied in de directe omgeving
voor deze soorten. Verder zijn de voorgeno
men werkzaamheden tijdelijk van aard en is
het projectgebied op termijn weer geschikt als
leefgebied.

Jaarrondsoorten - categorie 1-4
Binnen het plangebied zijn vermoedelijk ver
blijfplaatsen van jaarrondsoorten zoals bui
zerd aanwezig. Verblijfplaatsen van deze
soorten bevinden zich niet binnen de invloeds
feer van de ruimtelijké ontwikkeling. Verder
zijn de voorgenomen werkzaamheden tijdelijk
van aard en blijft het plangebied geschikt als
foerageergebied en wordt deze niet significant
aangetast. Negatieve effecten op vogels
waarvan de vaste rust- en verblijfplaats jaar
rond beschermd zijn, worden dan ook niet
verwacht.

5.4 Amfibieën, reptielen en Vissen

Voorkomen en functie

Amfibieën
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden buiten
de geschikte inventarisatieperiode van amfi
bieën, er zijn dan ook geen waarnemingen
gedaan van dieren uit deze soortgroep. Naar
verwachting komen een aantal algemeen
voorkomende beschermde amfibieën zoals
gewone pad, bastaardkikker en bruine kikker
voor binnen het projectgebied. Verder is in de
omgeving van het plangebied het voorkomen
van heikikker, poelkikker, kamsalamander en
boomkikker bekend (Bron: Creemers & van
Delft, 2009 en telmee.nl). Genoemde soorten
hebben hun voortplantingswater in poelen en
kleine wateren en overwinteren op land. Als
landhabitat (buiten de voortplantingsperiode
en gedurende overwintering) maken ze ge
bruik van extensieve graslanden, houtwallen
en bosschages, veelal in de directe omgeving
van het voortplantingswater. Geschikte voort
plantingswateren van genoemde strikt be
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schermde soorten zijn niet aanwezig binnen de
invloedsferen van de geplande werkzaamhe
den.
Andere amfibieën dan hierboven genoemd
worden op basis van habitatvoorkeur en huidi
ge verspreidingsgegevens niet verwacht.

Reptielen
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden buiten de
geschikte inventarisatieperiode van reptielen,er
zijn dan ook geen waarnemingen gedaan van
dieren uit deze soortgroep. In de omgeving van
het plangebied zijn echter waarnemingen be
kend van levendbarende hagedis (bron: Cree
mers & van Delft, 2009 en telmee.nl). Levend
barende hagedis valt onder tabel 2 van de Flo
ra- en faunawet. Gezien het aanwezige subop
timale en/of marginale biotoop (akker- en wei
landen) binnen het plantracé kan de soort
slechts in beperkte mate worden verwacht.
Andere reptielen dan hierboven genoemd wor
den op basis van habitatvoorkeur en huidige
verspreidingsgegevens niet verwacht.

Vissen
Binnen de uurhokken van het plantracé zijn
geen waarnemingen bekend van beschermde
vissoorten. Met de werkzaamheden worden
nauwelijks geschikte, permanent watervoeren
de wateren gekruist. De aanwezigheid van be
shermde vissoorten binnen het plantracé kan
dan ook worden uitgesloten.

Effecten en ontheffing

Amfibieën
De ingreep kan leiden tot een (tijdelijke) versto
ring van leefgebied van de genoemde amfibie
ën van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Van
negatieve effecten op populatieniveau zal ech
ter geen sprake zijn. Genoemde soorten zijn
licht beschermd en vrijgesteld van de onthef
fingsplicht bij ruimtelijke ingrepen.

Van de genoemde amfibiesoorten uit tabel 3
van de Flora- en faunawet is het eveneens mo
gelijk dat leefgebied en/of exemplaren (tijdelijk)
worden verstoord met de voorgenomen werk
zaamheden. De voorgenomen werkzaamheden
hebben voornamelijk betrekking op het landha
bitat van genoemde soorten. Ook is het moge
lijk dat voortplantingswater wordt verstoord
wanneer (watervoerende) sloten worden ge-
kruist. Het gaat hierbij dan voornamelijk om hei-

en poelkikker. Indien de werkzaamheden bui
ten de voortplantingsperiode van deze amfi
bieën plaatsvinden (maart tlm juli) wordt niet
verwacht dat eventueel voortplantingswater
wordt verstoord. Met betrekking tot landhabitat
is het mogelijk dat ook buiten deze periode
amfibieën in de gegraven sleuf voor het lei
dingtracé terechtkomen. Voornamelijk tijdens
de trekperiodes kunnen overwinteringsgebied
en voortpiantingswater van elkaar worden ge
scheiden door de te graven sleuf. De aanleg
van het leidingtracé kan dan ook het beste
worden uitgevoerd buiten de actieve periode
van genoemde strikt beschermde amfibieën
(maart t/m oktober). Echter kunnen bij het
doorkruisen van houtwallen overwinterende
amfibieën worden verstoord, die zijn wegge
kropen in de strooisellaag, vermoimd hout of
holtes zoals muizenholen. Om te voorkomen
strikt beschermde amfibieën worden ver
stoord, is nader onderzoek naar het voorko
men van deze soorten binnen de locatie van
het leidingtracé noodzakelijk.

Reptielen
Er worden geen effecten verwacht op reptie
len. Met uitzondering van levendbarende ha
gedis worden geen reptielen worden verwacht
in het projectgebied. Echter ontbreekt binnen
het plantracé geschikt leefgebied voor de le
vendbarende hagedis. Effecten op het voor
komen van levendbarende hagedis zijn dan
ook niet te verwachten.

Vissen
Beschermde vissen worden niet verwacht
binnen het plantracé. Daarnaast wordt ook
uitgesloten dat met de voorgenomen werk
zaamheden waterelementen worden aange
tast. Negatieve effecten op (beschermde) vis
sen worden daarmee ook uitgesloten.

Het aanvragen van een ontheffing of het uit
voeren van nader onderzoek is niet noodzake
lijk voor beschermde reptielen en vissen. Naar
het gebruik van de omgeving van het plantra
cé door beschermde amfibieën is wel een na
der onderzoek noodzakelijk. Aan de hand van
het nader onderzoek zal gekeken moeten
worden of een ontheffingsaanvraag in het ka
der van de Flora- en faunawet noodzakelijk is.
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5.5 Ongewervelden

Voorkomen en functie
In en rond het plangebied kunnen diverse al
gemene ongewervelden voorkomen zoals ata
lanta, gehakkelde aurelia, hooibeestje, kleine
vos, landkaartje en diverse libellensoorten.

Rond het plangebied zijn waarnemingen be
kend van de beschermde dagvlinder heide
blauwtje (tabel 3 van de Flora- en faunawet).
Voor heideblauwtje ontbreekt echter geschikt
leefgebied binnen het plantracé.

De overige in de Flora- en faunawet opgeno
men beschermde ongewervelden zijn dusdanig
zeldzaam en grotendeels gebonden aan speci
fieke biotopen zoals heide, hoogVeen en laag-
veen, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het
plangebied op dit moment voor deze soorten
een functie vervult.

Effecten en ontheffing
Er worden geen beschermde ongewervelden
verwacht in en rondom het plantracé. Negatieve
effecten zijn dan ook niet te verwachten.

Het aanvragen van een ontheffing of het uitvoe
ren van nader onderzoek is niet noodzakelijk
voor beschermde ongewervelden.



CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

6.1 Natura 2000 en EHS

Op basis van de quickscan worden geen effec
ten op Natura 2000-gebieden verwacht, Op
meer dan 5 km afstand ligt het Natura 2000-
gebied Buurserzand & Haaksbergerveen’. Ge
zien de afstand wordt met de voorgenomen
werkzaamheden niet verwacht dat deze een
invloed hebben op de aangewezen habitatty
pen en soorten. Met de voorgenomen herinrich
ting wordt ook niet verwacht dat de kernopga
ven belemmerd worden in een mogelijke uit
breiding of kwaliteitsverbetering. Een toetsing in
het kader van deze natuurwetgeving wordt der
halve niet noodzakelijk geacht.

Het plantracé ligt echter deels wel in de EHS.
Mogelijke effecten van de voorgenomen werk
zaamheden op de EHS kunnen niet worden
uitgesloten. Een nadere toetsing in het kader
van de EHS is dan ook noodzakelijk om te be
zien of de voorgenomen werkzaamheden aan
tasting van de waarden van de EHS tot gevolg
hebben.

6.2 Beschermde soorten aanwezig

Geconcludeerd wordt dat het projectgebied een
geschikt leefgebied vormt voor een aantal be
schermde plant- en diersoorten in het kader van
de Flora- en faunawet. Het gaat om algemene
en licht beschermde soorten, zoals grondge
bonden zoogdieren en algemene amfibieën,
maar ook een aantal strikt beschermde soorten
zoals vleermuizen, das, steenmarter, eekhoorn,
(broed)vogels en amfibleën. In tabel 1 is een
samenvatting weergegeven van de resultaten
van (mogelijk) aanwezige beschermde soorten
in het projectgebied, de effecten op deze soor
ten en de te ondernemen stappen. Bijlage 2
geeft verspreidingskaarten weer van potentieel
geschikte landschapselementen die van belang
(kunnen) zijn voor zwaarder en stnkt be
schermde soorten.

6.2.1 Tabel 1-soorten
Met de voorgenomen ruimtelijke ingrepen
gaat voor tabel 1-soorten weliswaar
leefgebied verloren, maar van negatieve
effecten op populaties is geen sprake. Wel
kunnen op individueel niveau (tijdelijk)
negatieve effecten optreden, bijvoorbeeld
door verlies van leefgebied. Deze licht
beschermde soorten behoren tot de categorie
niet ontheffingsplichtig bij ruimtelijke
ingrepen’. Wel geldt ook voor deze soorten de
algemene zorgplicht. Nader onderzoek of het
aanvragen van een ontheffing is voor deze
soorten niet aan de orde. Op termijn zal weer
geschikt leefgebied aanwezig zijn voor tabel
1-soorten.
6.2.2 Tabel 2 en 3-soorten
Geconcludeerd wordt dat het projectgebied
tevens een geschikt leefgebied vormt voor
een aantal zwaarder en strikt beschermde
diersoorten in het kader van de Flora- en fau
nawet. Het gaat hierbij om vleermuizen, das,
steenmarter, eekhoorn, (broed)vogels en am
fibieën. Met de voorgenomen werkzaamheden
kunnen voor een aantal soorten mogelijke
effecten worden verwacht. Bij het doorkruisen
van houtwallen en bomenrijen is het mogelijk
dat bomen worden gekapt, waar een vleer
muisverblijfplaats aanwezig is. Ook kunnen
een aantal strikt beschermde amfibieën voor
komen binnen de invloedsferen van de voor
genomen werkzaamheden.

In bijlage 2 is een kaart opgenomen met
waardevolle landschapselementen langs en
aan het tracé. De hierop aangegeven waarde
volle houtwallen, kunnen bomen met holtes
bevatten. Afhankelijk van de eventueel te
kappen boom/bomen is aan deze houtwallen
nader onderzoek noodzakelijk naar verblijf
plaatsen en vliegroutes van vleermuizen. In
dien bekend is welke bomen gekapt moeten
worden kan er een nadere inspectie plaats
vinden of nader onderzoek naar vleermuizen
noodzakelijk.

Natuurtoets Boorveld Ganzebos, Hengelo
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Binnen en in de omgeving van het plangebied
zijn een aantal potentieel geschikte voortplan
tingswateren aanwezig van de strikt bescherm
de amfibieën heikikker, poelkikker, boomkikker
en kamsalamander. De omliggende gebieden
kunnen dan fungeren als landhabitat en de
aanwezige houtwallen als overwinteringsioca
tie. Aangezien deze verschillende functies met
de aanleg van het tracé kunnen worden ver
stoord, is nader onderzoek naar het voorkomen
van genoemde amfibieën noodzakelijk.

6.2.3 Broedvogels
Voor alle beschermde, inheemse (ook de alge
meen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit
de Flora- en faunawet een verbod op handelin
gen die nesten of eieren beschadigen of versto
ren. Ook handelingen die een vaste rust- of
verblijfplaats van beschermde vogels verstoren
zijn niet toegestaan. In de praktijk betekent dit
dat verstorende werkzaamheden alleen buiten
het broedseizoen2 uitgevoerd mogen worden,
tenzij nader onderzoek heeft uitgewezen dat
broedvogels afwezig zijn.

6.3 Eindconclusie

Met de voorgenomen werkzaamheden worden
mogelijk negatieve effecten verwacht op de
EHS en mogelijk op het voorkomen van (strikt)
beschermde vleermuizen en amfibieën. Indien
bomen gekapt worden is een nadere inspectie
noodzakelijk naar de aanwezigheid van verblijf-
plaatsen en vliegroutes van vleermuizen.
Naar het voorkomen van beschermde amfibie
en dient nader onderzoek plaats te vinden,
aangezien de voorgenomen werkzaamheden
tot verstoring kunnen leiden.

2 In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het
broedseizoen geen standaardperiode gehanteerd. Van
belang is of een broedgeval verstoord wordt, ongeacht de
datum. Globaal gaat het echter om de periode van 15 maart
tot 15juli.
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Tabel 1. Resultaten aanwezige beschermde flora en fauna binnen het projectgebied

VervolgEffect ruimtelijke ontwikke- Ontheffing Nader onderzoek 1 mitigerende enlof comTabel Soort(groep) Gebruik gebied lingen
penserende maatregelen

Zorgplicht

Zorgplicht

Zorgplicht

Zorgplicht

Nader onderzoek noodzakelijk naar de aanwe
zigheid van verblijfplaatsen en vliegroutes in
dien bomen gekapt worden
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van
poelkikker, heikikker, kamaalamander en
boomkikker,

Zorgplicht

werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoe
ren, zorgplicht

1 Flora groeiplaats Tijdelijke aantasting groeiplaats Nee

1 Grondgebonden zoog- Voortplantingsbiotoop en Aantasting leefgebied, doden, Needieren leefgebied tijdelijk verstoring,

1 Algemene amfibieën Aantasting leefgebied, NeeLeefgebied Mogelijk tijdelijk verstoring.

Geen, verblijfplaatsen zijn niet
2 Steenmarter en eek

hoorn Mogelijk foerageergebied waargenomen en functionele Nee
leefomgeving blijft behouden

3 Vleermeizen Mogelijk verbljfplaatsen, foe- Athankeljk van te kappen bo- Onbekendrageergebied en vliegroutea men

Arnfibieën: poelkikker, Voortplantingagebied
3 heikikker, kamsala- Landhabitat Tijdelijke aantasting leefgebied Onbekend

mander en boomkikker Overwinteringslocatie

Geen, foerageergebied blijft Nee3 Das leefgebied behouden

Geen, foerageergebied blijft Nee, mitsV Algemene broedvogels Broedlocatie behoeden

v Vogels cat. 1-4 Geen, foerageergebied blijft NeeFoerageergebied behouden(buizerd)

Aantasting leefgebied.
VS Vogels—categorie 5 Broedlocatie tijdelijk verstoring, op termijn Nee, mits

weer geschikt leefgebied

werkzaamheden buiten broedseizoen uitvoe
ren, zorgplicht



LITERATUURLIJST

Broekhuizen, S., D. Klees & G. Muskens, 2010. De steenmarter. KNNV Uitgeverij, Zeist.

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON) (Redactie), 2009. De amfibieën en reptielen van
Nederland. Nederlandse fauna 9. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, European Invertebra
te Survey. Nederland, Leiden.

Dienst Regelingen, 2009. Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en fau
nawet ruimtelijk ingrepen.

Dietz, C., 0 von Helversen & D. Nili, vertaling en bewerking: P.H.C. Lina, 2011. Vleermuizen. Alle
soorten van Europa en Noordwest-Afrika. Biologie • Kenmerken • Bedreigingen. De Fontein Tirion
Uitgevers B.V., Utrecht.

Douma, M., C.P.M. Zoon & A.D. Bode, 2011. De Zoogdieren van Overijssel, leefwijze en verspreiding
in de periode 1970 tim 2010. Uitgeverij Profiel, Bedum

Emmerik, W.A.M. van & H.W. de Nie, 2006. De zoetwatervissen van Nederland. Ecologisch beke
ken. Vereniging Sportvisserij Nederland, Bilthoven.

Koninklijke Vermande, 1999-2007. Planten en dieren, Flora- en faunawet, band 1, 2, 3 en 4, SDU Uit
geverij, Den Haag.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2004. 501 Algemene Maatregel van Bestuur in
verband met wijziging van artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen, Staats
blad van het Koninkrijk der Nederlanden.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging & Gegevensautoriteit Natuur
2011, 30 maart 2011. Vleermuisprotocol 2012.

www.overijssel.nl — omgevingsvisie
www.waarneming.nl — waarnemingen
www.telmee.nl — waarnemingen
www.ravon.nl — soortsinfo
www.sovon.nl — soortsinfo



BIJLAGE 1 DE FLORA EN FAUNAWET

Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. In deze wet, gepubliceerd op 14 juli 1998 in het
Staatsbiad 402, is de soortbescherming geregeld van in Nederland inheemse in het wild voorkomende dier- en
plantensoorten. De wet sluit aan op de Europese natuurregelgeving (Natura 2000). De wet is in plaats gekomen
voor de Jachtwet, de Vogelwet 1936, de soortenparagraaf uit de Natuurbeschermingswet, de Wet bedreigde uit
heemse dier- en plantensoorten en de soortbeschermingscomponent uit de Europese Habitatrichtlijn en de Euro
pese Vogelrichtlijn. Deze Europese soortenbescherming heeft met de Flora- en faunawet dus een Nederlandse
vertaling gekregen.

Zorgplicht
De Flora- en faunawet gaat over de bescherming van ongeveer 500 planten- en diersoorten, van de 36.000 soor
ten die in Nederland voorkomen. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag worden gedaan, tenzij dit
uitdrukkelijk is toegestaan (het nee, tenzij-principe’). Centraal staat hierbij de zorgplicht, wat inhoudt dat iedereen
‘voldoende zorg’ in acht moet nemen voor alle in het wild voorkomende dieren en planten en hun leefomgeving.
De wet erkent hierbij de intrinsieke waarde van de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Alle soorten
hebben een eigen rol in het ecosysteem en dragen bij aan de biodiversiteit. Dat betekent dat voor de wet alle
dieren en planten van onvervangbare waarde zijn en dat daar dus zorgvuldig mee omgegaan moet worden. Het
gevolg is onder andere, dat iedereen die redelijkerwijs weet of kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten
nadelige gevolgen voor beschermde dier- of plantensoorten worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen
achterwege te laten, dan wel naar redelijkheid alle maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen, deze
zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Beschermde soorten

Via de Flora- en faunawet worden de volgende planten- en diersoorten beschermd:
ruim 100 inheemse plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen;

• alle soorten vogels die van nature op het grondgebied van de lidstaten van de EU in het wild voorkomen;

• alle zoogdieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen, met uitzondering van bruine rat,

zwarte rat en huismuis;

• alle amfibieên en reptielen die van nature in Nederland in het wild voorkomen;

• vissen, en schaal- en schelpdieren voorzover ze niet onder de Visserijwet vallen;

• bepaalde soorten insecten (bijvoorbeeld vlinders, libellen en mieren);

Als beschermde inheemse soort kunnen door middel van algemene maatregel van bestuur worden aangewezen.
Het gaat om soorten die van nature in Nederland voorkomen en: die in hun voortbestaan bedreigd of gevaar lo
pen in hun voortbestaan bedreigd worden; mogelijk in hun voortbestaan bedreigd worden door overmatige benut
ting en die uit Nederland zijn verdwenen, maar waarvan de kans op terugkeer reëel is.

Verbodsbepalingen
Om de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten negatieve effecten op die
instandhouding voorkomen worden. Welke negatieve effecten dat precies zijn, kan niet in een lijst opgesomd
worden. Dat is afhankelijk van soort, locatie en aard van de ingreep. Om die bescherming toch enigszins concreet
te maken, zijn een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbodsbepalingen in de Flora- en
faunawet opgenomen. De belangrijkste artikelen zijn:

• Artikel 8: het is verboden beschermde planten te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op eniger

Inleiding

ei wijze van hun groeiplaats te verwijderen.



• Artikel 9: het is verboden beschermde dieren te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met
het oog daarop op te sporen.

• Artikel 10: het is verboden beschermde dieren opzettelijk te verontrusten.
• Artikel 11: het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van

beschermde dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.
• Artikel 12: het is verboden eieren van beschermde dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te

beschadigen of te vernielen.

Ontheffing
Bij werkzaamheden waarbij een schadelijk effect optreedt voor beschermde soorten, is een ontheffing of vrijstelling nodig op de in de wet gestelde verbodsbepalingen (artikel 8 tot en met 18). In artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt de mogelijkheid geboden om ontheffing aan te vragen op de verbodsbepalingen. De bevoegdheidom een ontheffing te verlenen in het kader van artikel 75 van de Flora- en faunawet ligt bij de Minister van Economische Zaken. Een aanvraag tot ontheffing kan worden ingediend bij Dienst Regelingen van het Ministerie vanEconomische Zaken.
Bij de ontheffingverlening gelden, afhankelijk van de status van de soort, verschillende voorwaarden waaraanvoldoen moet worden. Onderscheid wordt gemaakt in een lichte toets en een uitgebreide toets.

De lichte toets geldt voor algemene soorten en overige soorten (categorie 1 en 2; zie vrijstelling). De lichte toetshoudt in dat de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreukaan de gunstige staat van instandhouding).

De uitgebreide toets geldt voor soorten die in bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn opgenomen, voor soorten vanbijlage 1 AMvB artikel 75 en voor beschermde vogelsoorten (categorie 3; zie vrijstelling). De uitgebreide toetshoudt in dat:

• de werkzaamheden het voortbestaan van de soort niet in gevaar mogen brengen (doet geen afbreuk
aan de gunstige staat van instandhouding) en

• er geen alternatief is voor de activiteiten en
• er sprake is van groot maatschappelijk belang (zoals volksgezondheid, openbare veiligheid et cetera) en
• de werkzaamheden zodanig worden uitgevoerd dat er sprake is van zorgvuldig handelen.

Vrijstelling
In het ‘Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijzigingvan artikel 75 van de Flora- en faunawet en enkele andere wijzigingen’, ook wel AMvB artikel 75 genoemd, zijn(onder andere) een aantal wijzigingen rondom ontheffingen en vrijstellingen beschreven. In het kort houdt de wijziging in dat niet altijd meer een ontheffing noodzakelijk is.
De vrijstellingsregeling bevat vrijstellingen voor activiteiten die vallen onder:

• bestendig beheer en onderhoud (ook in landbouw en bosbouw),
• bestendig gebruik en
• ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen.Hierbij is onderscheid gemaakt in drie categorieën, waarin soorten zijn ingedeeld op basis van zeldzaamheid enkwetsbaarheid.

Tabel 1 — Algemene soorten
Voor deze soorten geldt de lichtste vorm van bescherming. Als de werkzaamheden of activiteiten vallen onder dehierboven beschreven activiteiten, dan geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen van Artikel 8 tot en met 12van de Flora- en faunawet. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets. Uiteraard geldt wel de algemene zorgplicht.



Tabel 2 — Overige soorten
Deze soorten genieten een zwaardere bescherming. Er geldt alleen een vrijstelling als sprake is van werkzaam
heden of activiteiten zoals hierboven beschreven én indien gehandeld wordt volgens een, door de Staatssecreta
ris van EL&l, goedgekeurde gedragscode. Indien niet gewerkt wordt volgens een gedragscode, kan het aanvra
gen van een ontheffing noodzakelijk zijn. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de lichte toets.

Tabel 3— Soorten, genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB artikel 75
Deze soorten genieten de zwaarste bescherming. Ook al is sprake van werkzaamheden zoals hierboven be
schreven, dan hangt het van de precieze aard yan de werkzaamheden af of een vrijstelling met gedragscode
geldt, of een ontheffing noodzakelijk is. Voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt altijd dat voor deze soor
ten een ontheffing moet worden aangevraagd. De aanvraag wordt beoordeeld volgens de uitgebreide toets.

Vogels
Vogelsoorten zijn niet opgenomen in de hierboven genoemde categorieën. Voor verstoring van vogels en vogel
nesten wordt geen ontheffing verleend voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling en niet voor dwingende redenen
van openbaar belang. Voor vogels geldt dat u alleen ontheffing kunt krijgen op grond van een wettelijk belang uit
de Vogelrichtlijn. Dat zijn: bescherming van flora en fauna, veiligheid van het luchtverkeer, volksgezondheid of
openbare veiligheid. Buiten het broedseizoen mogen de nestplaatsen, zonder ontheffing, worden verstoord.
Daarbij geldt geen standaardperiode voor het broedseizoen. Van belang is of een broedgeval verstoord wordt,
ongeacht de datum. De meeste vogels broeden tussen medio maart en medio juli. Van een (beperkt) aantal vo
gels is de nestplaats jaarrond beschermd. Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel
11 van de Flora- en faunawet het gehele seizoen:

1. Nesten die binnen en buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.

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

afhankelijk van bebouwing of biotoop.

3. Nesten van vogels die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en zeer honkvast zijn of afhankelijk

van bebouwing.

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

nest te bouwen.

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd in de Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ wor
den de volgende soorten aangegeven als categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Cate
gorie 5-soorten zijn wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat recht
vaardigen.

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

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

broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.

Mitigatie
Negatieve effecten en daarmee een ontheffingsaanvraag kunnen worden voorkomen door vooraf gaand aan het
project mitigerende (= verzachtende) maatregelen op te stellen en uit te voeren. Het gaat dan om het behoud van
de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats van de soort.



BIJLAGE 2. WAARDEVOLLE LANDSCHAPSELEMENTEN

Houtwal/bomenrij met moge
lijke verblijfplaatsen vleermui

Nieuw leidingtracé

Belangrijke waterelementen


