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1. Inleiding
1.1. Aanleiding en doelstelling
In de ruimtelijke plannen is in het kader van de uitvoerbaarheid inzicht gewenst in de aanwezigheid van
beschermde flora en fauna. Met andere woorden, in het ruimtelijke ordeningstraject dient te worden
aangetoond dat het plan, het plaatsen van zonnepanelen op diverse agrarische percelen, uitvoerbaar is. In dit
kader dient een quickscan flora en fauna uitgevoerd te worden op de locatie Beeksedijk 22 te Goirle
1.1.1 Uitgangspunten
Uitgangspunt voor deze rapportage is de inkomende e-mail van de heer S. Roijers, TPSolar BV op 5 februari
2019, met als onderwerp Flora en Fauna – Beeksedijk 22 te Goirle
1.2. Methodiek
Om optimaal om te gaan met het zorgvuldigheidsprincipe uit de Wet natuurbescherming heeft TPSolar BV
besloten om een onderzoek te laten doen, alvorens de werkzaamheden uit te voeren. Onder meer bij
ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met beschermde soorten en gebieden. Wet- en
regelgeving omtrent deze soorten en gebieden is vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van een zogenaamde quickscan van beschermde
natuurwaarden in en rond het plangebied. Op basis daarvan worden uitspraken gedaan over de (mogelijke)
effecten van de voorgenomen ontwikkelingen en de eventueel noodzakelijke vervolgstappen. De rapportage
kan dienst doen als onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen en ontheffings- of vergunningaanvragen in
het kader van de Wet natuurbescherming.
In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en getoetst aan de natuurwetgeving en
–beleid.
1.2.1. Wat is een quickscan
De quickscan flora en fauna is een oriënterend onderzoek. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan
de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke
natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van
beschermde plant- en diersoorten. Ook wordt gekeken of de plannen mogelijk een negatief effect hebben op
Natura 2000-gebieden en provinciaal beschermde Natuurmonumenten. Indien beschermde soorten
voorkomen, kan een vervolgonderzoek noodzakelijk zijn. Gelijkertijd dient te worden onderzocht of er gebruik
kan worden gemaakt van gedragscodes en worden mogelijkheden tot ontheffing verkent.
Een quickscan is een momentopname en geen standaard veldinventarisatie waarbij meerdere veldrondes in
een seizoen worden uitgevoerd. Een quickscan geeft daardoor een beperkter beeld dan een standaard
veldinventarisatie. Omdat het onderzoek een momentopname betreft, kan geen rekening worden gehouden
met de dynamische aspecten van natuur, zoals migratie en kolonisatie door soorten en veranderd
terreingebruik en –beheer na afloop van het onderzoek.
1.2.2. Uitvoer onderzoek
Op 13 februari 2019 is een bezoek gebracht aan het plangebied en directe omgeving. Gedurende het
veldbezoek is gelet op de mogelijk aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten en de indirecte
aanwezigheid in de vorm van sporen (verblijfplaatsen, wissels, pootafdrukken en dergelijke). Er is gebruik
gemaakt van een zaklamp en fotocamera. De weersomstandigheden waren bewolkt, droog, 5°C.
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Tijdens het onderzoek waar dit rapport is voortgekomen is niet alleen gelet op flora en fauna binnen de
contouren van het plangebied, maar ook op beschermde flora en fauna in de nabije omgeving. Verder is aan de
hand van verspreidingsatlassen en andere standaardwerken nagegaan welke bijzondere planten- en
diersoorten er voor kunnen komen in het plangebied.
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2. Wetgeving
De Wnb regelt de bescherming van in het wild voorkomende planten en dieren (voorheen Flora- en faunawet)
(naast de bescherming van gebieden). In de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en beschermde planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld.
Daarnaast is het niet toegestaan om de directe leefomgeving van beschermde soorten, waaronder nesten en
holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10). Bovendien dient iedereen
voldoende zorg in acht te nemen voor alle in het wild levende planten en dieren (algemene zorgplicht, artikel
1.11).
De verbodsbepalingen, die handelingen die het voortbestaan van planten en diersoorten in gevaar kunnen
brengen verbieden, is een belangrijk onderdeel van de Wet natuurbescherming. Deze verboden zorgen ervoor
dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Deze verschillen per
beschermingsgroep. De Wet natuurbescherming kent drie verschillende beschermingsregimes:
•

Vogelrichtlijnsoorten

•

Habitatrichtlijnsoorten

•

Andere soorten

De provincies hebben in haar verordeningen uit de lijst van ‘andere soorten’ diersoorten aangewezen waarvoor
een vrijstelling geldt en dus geen ontheffing van verbodsbepalingen voor hoeft te worden aangevraagd. Deze
lijst met vrijgestelde soorten is per provincie anders. De zorgplicht is wel van toepassing. Bij ruimtelijke
plannen, met mogelijke gevolgen voor beschermde planten en dieren, is het verplicht om vooraf te toetsen of
deze kunnen leiden tot overtreding van de verbodsbepalingen. Wanneer dat het geval dreigt te zijn, moet
onderzocht worden of er maatregelen (mitigatie en/of compensatie) genomen kunnen worden om dit te
voorkomen of om de gevolgen voor beschermde soorten te verminderen. Onder bepaalde voorwaarden geldt
een vrijstelling of is het mogelijk van het bevoegd gezag ontheffing van de verbodsbepalingen te krijgen voor
activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Deze ontheffing wordt slechts verleend
indien:
•

Er geen bevredigend alternatief is;

•
•

Er sprake is van een wettelijk belang;
Geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.

Zie Bijlage 1 voor het Wettelijk kader van de soortbescherming in de Wnb.
De Wnb beschermt ook een aantal planten en vissen die onder de Flora- en faunawet niet beschermd waren.
Hiermee is rekening gehouden in onderliggende natuurtoets, zie verder in paragraaf 4.1 aanwezigheid
beschermde soorten.
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3. Gebiedsomschrijving
3.1. Huidig gebruik planlocatie en omgeving
De veldopstellingen zijn gelegen in een zogenaamd jonge heideontginningslandschap. Tot 1900 werd het
zandlandschap gekenmerkt door grote openheid, bestaande uit ‘woeste’ gronden en heidevelden. In de 20e
eeuw zijn echter nagenoeg alle heidegebieden tot cultuurland ontgonnen. Dat werd mogelijk gemaakt door de
opkomst van kunstmest, de veranderde economie en de laatste verdeling van markegronden in 1886. Door de
kunstmest kon men heidegronden in bouw- of grasland omzetten. De beperkte hoeveelheden schapenmest
hadden eeuwenlang de uitbreiding geremd. Men had nu ruimte om het bedrijf uit te breiden.
De planlocatie betreft diverse agrarische percelen gelegen in het buitengebied van de gemeente Goirle.
Ten noordwesten van de planlocatie ligt het dorp Goirle. Ten noorden ligt Tilburg. Aan de oostkant ligt het
safaripark Beekse bergen met aangrenzend het Victoriameer. Aan de zuid, zuidwest kant liggen bosrijke
gebieden en agrarische percelen.
De planlocatie bestaat uit meerdere agrarische percelen. Door de percelen en langs de randen zijn
waterafvoersloten aanwezig. Ten oosten, aangrenzend van de planlocatie liggen twee loofhout bospercelen.

Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood)
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3.2. Projectvoornemen
Met de voorgenomen ontwikkelingen worden de agrarische percelen ingericht met zonnepanelen. Om het
terrein wordt, daar waar nodig, een hekwerk geplaatst. Bij de ingang komt lage (dynamische) lichtmasten te
staan. De uitvoering van het plan is gepland in na het verkrijgen van de benodigde vergunningen.
3.4. Foto impressie planlocatie

Overzicht planlocatie

Waterafvoersloot, middenzijde

Overzicht planlocatie

Waterafvoersloot oostzijde

Bosperceel, oostzijde

Ven in het bosperceel, oostzijde
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Bosperceel, noordzijde

Waterafvoersloot, noordoostzijde

Waterafvoersloot, noordoostzijde

Verharding t.b.v. agrarische voortuigen, noordzijde

Overzicht planlocatie, zuidzijde

Begrenzing planlocatie, zuidzijde

4. Gebiedsbescherming
4.1. Natura 2000
Er liggen geen Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied. Dichtbij zijnde gebied is Regte Heide
en Riels Laag, ongeveer 3 kilometer ten zuidwesten van de locatie. Gezien de aard en schaal van de ingreep zijn
effecten op doelstellingen van Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten. Nader onderzoek naar effecten
op doelstellingen van Natura 2000-gebieden is niet nodig.
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4.2. Natuur Netwerk Brabant (NNB)
De planlocatie ligt niet binnen de begrenzing van het Natuurnetwerk Brabant. De dichtstbijzijnde gebieden
betreft het beheertype vochtig bos met productie aangrenzend ten noordoosten van de planlocatie. De
ingrepen vinden plaats buiten deze provinciaal beschermde gebieden en hebben geen effect op de
kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen. Nader onderzoek naar externe effecten is niet nodig.

Afbeelding 3. Locatie plangebied (rood), NNB Natuurbeheertypen (roze, blauw, lichtgroen en donkergroen)
4.3. Weidevogelgebied
Met betrekking tot het weidevogelgebied en beschermde landschapselementen geldt dat de planlocatie niet
ligt binnen het beschermde gebied. Negatieve effecten zijn niet te verwachten naar aanleiding van de
voorgenomen ontwikkeling.
4.4. Lokaal
In de aanlegfase kunnen werkzaamheden met machines leiden tot een tijdelijke geluids- en optische
verstoring. Dit kan leiden tot enige tijdelijke negatieve effecten op aanwezige fauna. De tijdelijke verstoring in
de aanlegfase is van korte duur en zal naar alle verwachting niet leiden tot negatieve effecten, daar de soorten
voldoende alternatieven hebben om te foerageren in de omgeving. Significante negatieve effecten zijn
daarmee op voorhand uit te sluiten.
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5. Beschermde flora en fauna
5.1. Flora
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een voor flora minder geschikte periode, waardoor een deel van de
kruidlaag niet herkenbaar meer aanwezig is.
Het terrein bestaat uit goed, intensief onderhouden agrarische percelen. Langs en door de percelen lopen
afvoersloten. Aan de noordwestzijde is een verharde toegangsweg voor de agrarische voertuigen aanwezig. Op
het perceel staan aan de westzijde vier eiken. Ten noorden en oosten grenst de planlocatie aan twee loofhout
bospercelen. Het bosperceel aan de oostzijde is relatief kleiner en bevindt zich net buiten de planlocatie, achter
de waterafvoersloot. In het midden van dit perceel ligt een vennetje.
Het grotere bosperceel wordt doorkruist door een waterafvoersloot. Een klein deel ligt binnen de grenzen van
de planlocatie. In de boomlaag staan hoofdzakelijk soorten als zomereik, ruwe berk en zwarte els. In de
struiklaag staan verspreid gewone braam en hazelaar.
Beschermde houtopstanden
Gemeente Goirle heeft een groene kaart opgesteld waarop beschermde- en monumentale bomen staan
vernoemd. Uit deze lijst is gebleken dat er geen beschermingswaardige bomen op de planlocatie en de directe
omgeving aanwezig zijn.
Effectenbeoordeling
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen beschermde planten aangetroffen. Recente waarnemingen van
beschermde plantensoorten ontbreken eveneens. In combinatie met de voedselrijke omstandigheden in de
omgeving, het agrarische gebruik en het ontbreken van zeer specifieke biotopen waar beschermde planten
worden aangetroffen, is aanwezigheid van beschermde vaatplanten uit te sluiten. Nader onderzoek naar
vaatplanten is niet nodig.
5.2. Zoogdieren
Onder zoogdieren worden hier bedoeld alle grond- en boomgebonden zoogdieren met uitzondering van
vleermuizen.
Kleine marterachtigen, boom- en steenmarter, das en rode eekhoorn
De kleine marterachtigen; bunzing, hermelijn en wezel en soorten als boom- en steenmarter, das en rode
eekhoorn zijn in Nederland bij wet beschermd. De provincie Noord Brabant kent geen vrijstelling voor deze
soorten. De bospercelen aangrenzend aan de planlocatie zijn in potentie geschikt voor deze soorten. Tijdens de
inventarisatie zijn geen sporen aangetroffen van boven genoemde soorten aangetroffen.
Algemeen voorkomende soorten
Op de planlocatie is de haas waargenomen. Algemeen voorkomende zoogdierensoorten zoals huismuis,
huisspitsmuis, haas, ree en egel komen hoogstwaarschijnlijk voor in en rond het plangebied. Deze soorten zijn
niet beschermd of staan op de vrijstellingslijst van de provincie Noord-Brabant.
Effectenbeoordeling
Aantasting van vaste verblijfplaatsen van beschermde soorten is niet aan de orde, Er vinden geen wijzigingen
plaats in de aangrenzende bospercelen. Het plangebied, de agrarische percelen beschikken niet over een
geschikt leefgebied. De locatie valt buiten het bekende verspreidingsgebied. Significante verslechtering van
(potentieel) leefgebied is geen sprake. Nader onderzoek naar beschermde soorten is niet aan de orde.
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Op de planlocatie worden voornamelijk, algemene zoogdiersoorten verwacht. De werkzaamheden kunnen tot
negatieve effecten op deze soorten leiden, bijvoorbeeld door de aantasting van holen en gangenstelsels.
Omdat een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geldt, moet alleen rekening gehouden worden
met de algemene zorgplicht die voor alle planten en dieren geldt.

5.3. Vleermuizen
Een vleermuisonderzoek valt buiten het kader van een quickscan. Wel is de potentie onderzocht van het
plangebied voor vleermuizen en is gelet op sporen. Verblijfplaatsen van vleermuizen bevinden zich in holten
van bomen en besloten of donkere ruimten van kunstwerken, zoals gebouwen.
Er is onderzocht welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld. Daarna is onderzocht welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Als richtlijn is hiervoor de checklist van het huidig geldende vleermuisprotocol (2017)
aangehouden. Het gaat om voor vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of plan, in
relevante mate worden aangetast. Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn
voor het goede voortbestaan van de soort ter plaatse.
Verblijfplaatsen
Op de planlocatie zijn geen bomen aanwezig die worden gekapt. De ruimtelijke ontwikkeling heeft geen
negatief effect op mogelijke verblijfplaatsen van deze soort.
Foerageergebied en vlieg- en mitigatieroutes
Boven het plangebied wordt mogelijk gefoerageerd door vleermuizen. Hier is echter geen sprake van een
foerageergebied dat van essentieel belang is voor vleermuizen. In de directe omgeving zijn vele vergelijkbare
en meer geschikte locaties aanwezig. Daarnaast blijft tijdens- en na de ruimtelijke ontwikkeling het plangebied
geschikt als foerageergebied. Het plangebied vormt geen schakel als vlieg- en mitigatieroute.
Licht
Met de nieuwe inrichting moet rekening worden gehouden met kunstmatige lichtbronnen om lichtverstoring
te voorkomen. Dit betekent dat de plaatsing, de intensiviteit en de stralingsrichting van buitenlampen zodanig
moet zijn dat er geen verstoring van strooilicht plaatsvindt. Werk met vleermuisvriendelijke verlichting en
maak de verlichting dynamisch. Te allen tijde moet de verlichting naar beneden gericht zijn om verstoring door
middel van strooilicht te voorkomen.
Effectenbeoordeling
Op basis van het veldbezoek is de inschatting dat de ontwikkeling, met het plaatsen van zonnepanelen, geen
negatieve effecten op vleermuizen heeft. Nader onderzoek en/of ontheffing aanvragen is niet nodig.
5.4. Vogels
Vogels met jaarrond beschermde verblijfplaats
Tijdens het onderzoek zijn geen jaarrond beschermde nestplaatsen als horsten, roekenkolonie of geschikte
(oude) kraaiennesten aangetroffen in het plangebied en nabije omgeving.
Overige broedvogels
De omgeving van het plangebied is geschikt voor algemene broedvogels. Het plangebied biedt mogelijkheden
voor nestlocaties voor soorten als weidevogels. Tijdens de inventarisatie zijn geen nesten, nestactiviteiten
en/of nestrestanten aangetroffen.
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Effectenbeoordeling
De ruimtelijke ontwikkeling zal derhalve niet leiden tot verstoring, aantasting of vernieling van jaarrond
beschermde rust- of voorplantingsplaatsen van vogels.
Voor alle beschermde, inheemse (ook de algemeen voorkomende) vogelsoorten geldt vanuit de Wet
Natuurbescherming een verbod op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook
handelingen die een vaste rust- of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren is niet toegestaan. In de
praktijk betekent dit dat verstorende werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen* moeten
plaatsvinden.
*In het kader van de Wet natuurbescherming 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.
5.5. Overige soorten
Het ontbreekt aan een geschikt leefgebied voor zwaarder beschermde soorten (amfibieën, reptielen, vissen en
ongewervelden) en dergelijke soorten komen dan ook met zekerheid niet voor op de planlocatie.
Algemeen kleine soorten komen hoogstwaarschijnlijk wel in en rond het plangebied. Herkomst is terug te
voeren op de eventueel aanwezige waterafvoersloten. Deze soorten zijn niet beschermd of staan op de
vrijstellingslijst van de provincie Noord-Brabant.
Effectenbeoordeling
Het vóórkomen van beschermde soorten uit overige soortgroepen (amfibieën, reptielen, vissen en
ongewervelden) is op voorhand uitgesloten wegens het ontbreken van geschikt leefgebied en doordat de
locatie buiten het bekende verspreidingsgebied valt. Negatieve effecten op beschermde soorten uit overige
soortgroepen zijn derhalve op voorhand uit te sluiten. Een ontheffing of nader onderzoek naar deze soorten is
niet noodzakelijk.
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6. Conclusies
6.1. Overzicht van de bevindingen
Soortbescherming/Voortoets
Natura 2000 - habitattypen

Aanwezigheid
n.v.t.

Effecten

Aanbeveling

Natura 2000 - habitatsoorten

n.v.t.

Natura 2000 – (niet) broedvogels

n.v.t.

Natura 2000 - zuurgevoeligheid

n.v.t.

Overige onderdelen NNB

n.v.t.

Soortgroepen
Flora – beschermde soorten

Aanwezigheid
niet

Effecten
geen

Aanbevelingen
geen

Vleermuizen – verblijfplaatsen

niet

geen

geen

Vleermuizen – vlieg/foerageerroute

niet

geen

geen

Zoogdieren – gebouwbewonend

niet

geen

geen

Zoogdieren – grond-/boombewonend

niet

geen

geen

Zoogdieren – vrijgestelde soorten

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Vogels – jaarrond beschermde nesten

niet

geen

geen

Vogels – algemene broedvogels

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Amfibieën/vissen – vrijgestelde soorten

mogelijk

beperkt

zorgplicht

Amfibieën/vissen – beschermde soorten

niet

geen

geen

Reptielen/ongewervelden – vrijgest. soort mogelijk

beperkt

zorgplicht

Reptielen/ongewervelden – besch. soort

geen

geen

niet

6.2. Aanbevelingen
Gebiedsbescherming
De ingrepen behorend tot het project leiden niet tot effecten op beschermde natuurgebieden, zoals
aantasting van kernkwaliteiten of doelstellingen van het Natuurnetwerk Brabant of externe effecten op
Natura 2000-gebieden;
Flora
Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men zich dient te houden
aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid
zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;
Fauna
Effecten op beschermde soorten en soortgroepen waarvoor geen vrijstelling geldt, zijn uitgesloten omdat
er geen aanwijzingen zijn dat dergelijke soorten binnen invloedssfeer van de werkzaamheden voorkomen;
-

Wanneer tijdens werkzaamheden toch beschermde soorten worden aangetroffen dienen
werkzaamheden tijdelijk te worden stilgelegd en wordt contact opgenomen met een inzake deskundige.
Overleg met de deskundige moet duidelijk maken hoe met de ontstane situatie kan worden omgegaan;

14

-

Tijdens het broedseizoen zijn broedgevallen van algemene broedvogels in de omgeving van het
plangebied te verwachten. Bezette nesten mogen nooit vernield worden. Verstoring is alleen toegestaan
wanneer deze geen invloed heeft op de overleving van ouders en jongen. De piek van het broedseizoen
ligt in de periode half maart-half juli, maar eerdere en latere broedgevallen komen voor;

-

Aantasting van vaste verblijfplaatsen kleine marterachtigen; bunzing, hermelijn en wezel en soorten als
boom- en steenmarter, das en rode eekhoorn is niet aan de orde en ook van een significante
verslechtering van (potentieel) leefgebied is geen sprake. Nader onderzoek naar deze soorten is niet aan
de orde;

Overige
-

Goedgekeurde gedragscode, ruimtelijke ontwikkeling van de vereniging Stadswerk kan worden toegepast
tijdens de werkzaamheden. Hierin wordt beschreven hoe om te gaan met o.a. de algemene zorgplicht.
Wel moet er een kanttekening worden geplaatst, als basis van de gedragscode ligt de Flora- en faunawet.
De gedragscode is nog niet aangepast op de (per 1 januari 2017) geldende wet- en regelgeving, Wet
natuurbescherming.

-

Ten aanzien van alle dieren en planten (beschermd of niet beschermd) geldt dat men zich dient te houden
aan de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna naar redelijkheid
zoveel mogelijk voorkomen moeten worden;
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7. Geldigheid
Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag provincie NoordBrabant en gemeente Goirle hanteert de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar
beschermde soorten: “ Onderzoeksgegevens hebben een beperkte geldigheidstermijn. Voor vogels en soorten
genoemd op Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het
Verdrag van Bonn hanteren we daarom een geldigheidstermijn van maximaal 3 jaar. Voor soorten genoemd op
de bijlage bij de wet natuurbescherming is deze periode 5 jaar.
Dit rapport gaat in op de effecten van de ontwikkeling zoals beschreven in de aanleiding van het onderzoek.
Wijzigingen of aanpassingen in de ontwikkeling kunnen tot andere conclusies ten aanzien van de effecten op
beschermde soorten leiden.

16

8. Bronnen
Boeken
S. Broekhuizen, Atlas van de Nederlandse Zoogdieren. Natuur van Nederland, 2016
Internet
Bij12
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook
voor het Rijk en andere ketenpartners
Geraadpleegd op 15 februari 2019
https://www.bij12.nl
Gemeente Goirle
Informatie m.b.t. monumentale/behoudenswaardige bomen
Geraadpleegd op 15 februari 2019
www.goirle.nl
Kadviewer
Kadviewer is een online kaartendienst waarmee geografische locaties opgezocht kunnen worden.
Geraadpleegd op 15 februari 2019
http://kadviewer.kademo.nl
Nationaal Georegister
Geoinformatie voor heel Nederland
Geraadpleegd op 15 februari 2019
http://nationaalgeoregister.nl
Provincie Noord-Brabant
Informatie m.b.t. Wet natuurbescherming, beschermde soorten en gebieden
Geraadpleegd op 15 februari 2019
https://www.brabant.nl
Verspreidingsatlas
NDFF spreidingsatlas bundelt informatie over biodiversiteit
Geraadpleegd op 15 februari 2019
http://www.verspreidingsatlas.nl

17

Bijlage
BIJLAGE 1: WETTELIJK KADER WET NATUURBESCHERMING – SOORTBESCHERMING
De Wnb is op 1 januari 2017 in werking getreden. De wet is in de plaats gekomen van de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet is ingedeeld in hoofdstukken en
kent een algemeen deel (hoofdstuk 1), delen over Natura 2000-gebieden (hoofdstuk 2), soorten (hoofdstuk 3),
houtopstanden, hout en houtproducten (hoofdstuk 4), verder delen die gaan over vrijstellingen, beschikkingen
en verplichtingen (hoofdstuk 5), financiële bepalingen (hoofdstuk 6), handhaving (hoofdstuk 7), overige
bepalingen (hoofdstuk 8) en tot slot een beschrijving van het overgangsrecht (hoofdstuk 9) en een beschrijving
van de wijziging van overige wetten (hoofdstuk 10). In navolgende paragrafen is een samenvattende
beschrijving van het onderdeel soortbescherming gegeven, wat relevant is voor onderliggende toetsing.
Categorieën
De wet maakt onderscheid in drie categorieën van beschermde soorten, namelijk:
• Vogelrichtlijnsoorten
• Habitatrichtlijnsoorten
• Andere soorten
Vogelrichtlijnsoorten
Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de
Vogelrichtlijn zijn in Nederland beschermd. De soorten van artikel 1 van Vogelrichtlijn zijn alle vogelsoorten die
op het Europese grondgebied van de lidstaten van de EU voorkomen. Het deel daarvan dat van nature in
Nederland voorkomt, is dus beschermd (art. 3.1 lid 1).
Habitatrichtlijnsoorten
In deze categorie vallen alle in het wild levende dieren zoals genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn,
• bijlage II bij het Verdrag van Bern of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bonn; (art. 3.5 lid 1) en (in hun natuurlijke verspreidingsgebied) planten
van soorten, genoemd in:
• bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of;
• bijlage I bij het Verdrag van Bern; (art. 3.5, lid 5)
De bijlagen zijn zeer uitgebreid en er staan ook veel soorten in genoemd die van nature niet in Nederland
voorkomen.
Andere soorten
Naast de soorten waarvan de bescherming op Europees niveau verplicht is gesteld, is er ook een aantal soorten
op nationaal niveau beschermd. Dit is dus een “nationale kop” op de Europese bescherming. Het gaat hierbij
om soorten die zeer zeldzaam en/of bedreigd zijn en waarvan het duurzaam voortbestaan niet is verzekerd als
er geen beschermingsmaatregelen worden getroffen. De soorten waar het om gaat zijn opgenomen op de
bijlage bij de wet (art. 3.10, lid 1 onder a en c).
Verbodsbepalingen Ten aanzien van vogels verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen (art. 3.1 lid 1), het
opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren (art. 3.1 lid 2), het rapen of onder zich hebben van
eieren (art. 3.1 lid 3) en het opzettelijk storen van vogels (art. 3.1lid 4). Het verbod tot opzettelijk storen geldt
niet in het geval de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende
vogelsoort (art. 3.1 lid 5).
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Ten aanzien van de overige Europees beschermde diersoorten verbiedt de wet het opzettelijk doden of vangen
(art 3.5 lid 1), het opzettelijk verstoren (art 3.5 lid 2), het opzettelijk vernielen of rapen van eieren (art 3.5 lid 3)
en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (art 3.5 lid 4). Ten aanzien van de
Europees beschermde plantensoorten verbiedt de wet het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden,
ontwortelen en vernielen (art 3.5 lid 5).
Ten aanzien van de nationaal beschermde diersoorten geldt slechts een verbod op het opzettelijk doden of
vangen (art 3.10 lid 1 onder a) en het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen (art 3.10 lid 1 onder b). Ten aanzien van de nationaal beschermde plantensoorten geldt een
verbod op het opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen (art 3.10 lid 1 onder c).
Gedragscodes, vrijstellingen en ontheffingen
Gedragscode
De in het voorgaande beschreven verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op handelingen die zijn
beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd volgens een door de minister van EZ vastgestelde
gedragscode (art. 3.31 lid 1). Het moet dan gaan om handelingen die plaatsvinden in het kader van:
a. een bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken,
oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer;
b. een bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of de bosbouw;
c. een bestendig gebruik;
d. ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.
Vrijstelling
Provinciale staten en de minister van EZ kunnen vrijstelling verlenen van de verbodsbepalingen (art 3.3 lid 2- 4;
3.8 lid 2-5, 3.10 lid 2). Voor zover het gaat om de hiervoor beschreven verbodsbepalingen, kan in het kader van
ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een ontheffing worden verleend op de verbodsbepalingen van artikel 3.1,
3.5 en 3.10, dus ten aanzien van alle beschermde soorten. Een vrijstelling mag alleen worden verleend
wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze zijn gelijk aan de voorwaarden waaronder een ontheffing
verleend kan worden (zie hieronder).
Voor welke soorten een vrijstelling geldt, verschilt per bevoegd gezag (ministerie van EZ en de afzonderlijke
provincies). De lijst met vrijgestelde soorten van het ministerie is alleen van toepassing op handelingen
waarvoor de minister van EZ het gevoegd gezag is. Voor handelingen waarvoor Gedeputeerde Staten het
bevoegd gezag zijn, geldt de vrijstellingslijst van de betreffende provincie.
Ontheffing
Voor soorten waarvoor (in de betreffende provincie) geen vrijstelling geldt, moet wanneer niet volgens een
gedragscode wordt gewerkt een ontheffing worden aangevraagd wanneer er een handeling wordt uitgevoerd
waardoor een verbodsbepalingen van artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wnb wordt overtreden (art 3.3 lid 1,3; 3.8
lid 1,3, 3.10 lid 2). Of deze ontheffing kan worden verleend, hangt af van of men kan voldoen aan de
voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per categorie.
De eerste eis die wordt gesteld, is dat er geen andere bevredigende oplossing mag zijn. Dat betekent - ook in
combinatie met de in artikel 1.11 beschreven zorgplicht - wanneer een overtreding redelijkerwijs te voorkomen
is en ontheffing niet mogelijk is. De werkzaamheden moeten dan op zodanige wijze worden uitgevoerd dat er
geen overtreding van de wet plaatsvindt. Te denken valt aan het kappen van bomen buiten het broedseizoen,
of het afzetten van en het wegvangen van soorten in het werkgebied.
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Verder kan een ontheffing alleen worden verleend wanneer is aangetoond dat er geen afbreuk wordt gedaan
aan de gunstige staat van instandhouding van de betreffende soort. Daarnaast gelden er per categorie
verschillende aanvullende voorwaarden.
Voor Vogelrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend: (art 3.3 lid 4):
1. in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid;
2. in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
3. ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren;
4. ter bescherming van flora en/of fauna;
5. voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren van soorten, of voor de daarmee
samenhangende teelt, of
6. om het vangen, het onder zich hebben of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in
kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
Voor Habitatrichtlijnsoorten kan alleen een ontheffing worden verleend: (art 3.8 lid 5):
1. in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna of in het belang van de instandhouding van de
natuurlijke habitats;
2. ter voorkoming van ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden,
wateren of andere vormen van eigendom;
3. 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;
4. 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
5. 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.
Voor de andere soorten gelden de voorwaarden die gelden voor de overige Europees beschermde soorten,
aangevuld met: (art 3.10 lid 2):
6. in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop
volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;
7. ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan sportvelden, schietterreinen,
industrieterreinen, kazernes of begraafplaatsen;
8. 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;
9. ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren;
10. in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw;
11. 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;
12. in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald
gebied, of
13. in het algemeen belang.
Aanhaken bij de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)
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Er kan voor worden gekozen geen ontheffing Wnb aan te vragen, maar de toestemming aan te laten haken bij
de Omgevingsvergunning. In dat geval dient het betreffende onderzoek bijgevoegd te worden bij de aanvraag
Omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning vraagt vervolgens een verklaring van
geen bedenking (vvbg) aan bij het bevoegd gezag Wnb. De voorwaarden waaronder de vvgb wordt afgegeven
maken vervolgens onderdeel uit van de Omgevingsvergunning.
Wanneer ervoor wordt gekozen de toestemming Wnb niet aan te laten haken, moet de ontheffing Wnb zijn
aangevraagd voordat de Omgevingsvergunning wordt aangevraagd.

BIJLAGE 2: VLEERMUIZEN CHECKLIST
Vigerend vleermuisprotocol tabblad 3
Inleiding
Ga eerst na welke soorten redelijkerwijs of mogelijk te verwachten zijn aan de hand van het landschap, de
omgeving en gekend verspreidingsbeeld (binnen 20 km van het plangebied, denk daarbij indien nodig ook
buiten de landsgrenzen). Daarna dient gekeken te worden welke functies voor vleermuizen mogelijk
voorkomen. Hiervoor kan de onderstaande checklist als geheugensteun worden gebruikt. Het gaat om voor
vleermuis van belang zijnde objecten die door de beoogde activiteit of het plan, in relevante mate worden
aangetast. De hieronder aangegeven soorten en/of soortgroepen zijn niet dekkend. Houd rekening met het
voorkomen van zeldzaam voorkomende soorten.
Foerageergebied en vliegroutes zijn alleen beschermd als ze essentieel zijn voor het goede voortbestaan van de
soort ter plaatse. Dat blijkt vaak pas uit (nader) onderzoek.
Checklist
1. Dikke bomen
Is in of grenzend aan het plangebied één (of meerdere) dikke boom (doorsnede globaal > 3 dm op borsthoogte)
aanwezig? JA
a.2b Zijn holtes, spleten, scheuren, losse bast uit te sluiten? Zo niet, nader onderzoek naar (winter-,) kraam-,
zomer- en paar verblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T. Bomen worden niet gekapt.
b.2a Maakt de boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding? Nader onderzoek naar
vliegroutes van alle (in de omgeving) voorkomende vleermuissoorten. N.V.T. Bomen worden niet gekapt.
c. 2c Maakt de boom (bomen) deel uit of vormt deze mogelijk foerageergebied of beschutting van een
naastgelegen foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. N.V.T. Bomen worden niet
gekapt.
2. Opgaande gewassen
Zijn op of grenzend aan het plangebied één (of zijn meerdere) dunne bomen (doorsnede globaal < 3 dm op
borsthoogte) en/of struiken/gewassen (> 1,5 meter) aanwezig? JA
a. Maken de struiken, gewassen, boom (bomen) deel uit van een mogelijke route of verbinding (lijnelement)?
Onderzoek naar vliegroutes van vleermuizen. N.V.T.
b. Zijn er zichtbare holtes, spleten, scheuren, losse bast in de boom (bomen)? Nader onderzoek naar zomeren paarverblijfplaatsen van boombewonende soorten. N.V.T.
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c. Vormt het opgaand groen mogelijk foerageergebied of beschutting van een naastgelegen foerageergebied
(let vooral op kleinschalig gebied of parkachtige omgeving)? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen.
N.V.T.
3. Open water
Is er open water aanwezig?
Ja, ven in het bosperceel aan de oostkant
a. Is er water? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of migratieroute),
tweekleurige vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, watervleermuis (> 1m breed) en
meervleermuis (> 2m breed). N.V.T. Water blijf behouden
b. Is er water in tenminste iets besloten gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en
vlieg- en/of migratieroute) gewone of ruige dwerg-, baard-, brandt’s-, ingekorven, franjestaart, grijze en
gewone grootoorvleermuis en laatvlieger. N.V.T.
c. Is er water in open gebied? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties (foerageergebied en vlieg- en/of
migratieroute) tweekleurige, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. NEE
d. Heeft het water een mogelijk essentiële functie als drinkwater? Nader onderzoek naar functie voor alle
soorten vleermuizen. NEE
4. Open gebied
Is er open gebied (> 1 ha)? JA
a. Bestaat het plangebied uit moeras, grasland, akker of anderszins (denk bij < 500 meter van water breder
dan 2 meter extra aan meervleermuis)? Nader onderzoek naar gebruik door rosse vleermuis, meervleermuis,
laatvlieger, tweekleurige vleermuis en ruige dwergvleermuis. JA
5. Gebouwen
Zijn er gebouwen aanwezig? NEE
a. Biedt het gebouw of bieden de gebouwen mogelijk winter-, kraam-, zomer- en paarverblijfplaatsen voor
vleermuizen (denk aan de spouwmuur, dakpannen, kelders, luiken aan de muur, gevelbekleding, zolders,
daklagen, kruipruimtes, etc.)? (bouwtekening ter inzage vragen). Nader onderzoek naar winter-, kraam-,
zomer- en paarverblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen. N.V.T.
b. Zijn er sporen van aanwezigheid, poepvlekken, keutels, vraatresten, bruinverkleuring langs de rand van
invliegopeningen en dergelijke? Nader onderzoek naar gebouwbewonende vleermuizen. N.V.T.
c. Mogelijk foerageergebied? Nader onderzoek naar foeragerende vleermuizen. N.V.T.
d. Zijn er lange, mogelijk in het duister liggende, muren aanwezig? Nader onderzoek naar gebiedsfuncties vliegen/of migratieroutes. N.V.T.
e. bij hoogbouw is een aandachtpunt voor paarverblijfplaatsen voor tweekleurige vleermuis N.V.T.
6. Grotten, groeves, kelders en andere objecten

22

Zijn er grotten, groeves, kelders, bruggen, tunnels en/of andere objecten met ruimten? a. Zijn deze geschikt als
verblijfplaats voor vleermuizen? NEE
Nader onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen, met de nadruk op winter- en paarverblijfplaatsen?
N.V.T.
7. Grootschalige landschapselementen
Zijn er grootschalige lijnvormige landschapselementen zoals kustzones, grootschalige dijken, duinenrijen,
rivierdalen of waterpartijen die een verbindingsroute zouden kunnen vormen tussen zomer- en
winterleefgebieden (zie kaart bijlage 7 op werkblad 1. aanwijzingen voor gebruik)? NEE
Nader onderzoek naar mogelijke migratieroutes van o.a. meervleermuis, rosse vleermuis, ruige
dwergvleermuis en tweekleurige vleermuis in voor- en najaar.
Randvoorwaarden en vervolg
De conclusies uit de veldverkenning in combinatie met deze checklist, gekende verspreiding, de ligging in het
landschap, de relatie met het landschap en de uitgebreide tabel van het protocol, geven de
onderzoeksinspanning (tijdstip, omstandigheden, frequentie per te onderzoeken soort) voor het nader
onderzoek aan. Er is zowel in deze checklist als bij de uitgebreide tabel uit het protocol aangenomen dat de
onderzoeker een ervaren ecoloog is die kennis heeft van het landschap en potentieel geschikte habitats voor
vleermuizen kan identificeren. Er is getracht een beknopte werkbare tabel te maken, uitgaande van voldoende
basiskennis van ecologie bij vleermuizen van de uitvoerende ecoloog.
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