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Datum:    17-7-2018 

Ons kenmerk:  18024 

Betreft:    Briefnotitie wettelijke consequenties nieuwbouw stal Ompertsestraat 6a te Azewijn 

 

 

Geachte heer Kondring,  

 

We hebben de vraag ontvangen om de wettelijke consequenties in het kader van de Wet 

natuurbescherming in beeld te brengen van een voorgenomen activiteit aan de Ompertsestraat 6a 

te Azewijn. Vanwege de geringe omvang van de voorgenomen activiteit, berichten wij u hierover 

middels deze briefnotitie.  

 

Het voornemen  

Het voornemen is om een nieuwe schuur te bouwen op het erf. Deze nieuwe schuur wordt 

gebouwd aan de noordwestzijde van het huidige erf en wordt gebouwd op een deel van het 

bestaande erf en deels in agrarische cultuurgrond. Om de bouw mogelijk te maken hoeft er geen 

bebouwing gesloopt te worden, hoeven er geen bomen gerooid te worden en hoeft er geen open 

water gedempt te worden. Bestaande kuilvoerplaten moeten verplaatst worden en de bouwlocatie 

moet bouwrijp gemaakt worden.  

 

Wat wordt gevraagd? 

U heeft ons gevraagd te rapporteren wat de wettelijke consequenties van de voorgenomen 

activiteiten zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, specifiek of de voorgenomen activiteit 

een negatief effect heeft voor beschermde planten en dieren.  

 

Wettelijk kader  

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn, evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te 

doden en te verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te 

plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het 

opzettelijk doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten 

opzettelijk beschadigen of vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het 

kader van een ruimtelijke ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de 

Provincie Gelderland van kracht.  
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Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt 

wordt volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van 

dit rapport is er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Zorgplicht  

Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder 

om voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe 

leefomgeving.  

 

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid 

wordt de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat 

een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke 

maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt. 

 

Wettelijk kader 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in 

artikel 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten 

opzettelijk te doden en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing 

bestaat. 

 

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het 

wild levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het 

mogelijk is om zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze 

opgenomen in dit rapport.  

 

Het onderzoek 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 9 april 2018 tijdens de 

daglichtperiode (middag) onderzocht door een medewerker van Natuurbank Overijssel1. Het 

onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële aanwezigheid van 

beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. Tijdens het 

veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 

rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. Het onderzoek is uitgevoerd onder gunstige 

weersomstandigheden. 

 

                                                 
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  
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Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van het jaar waarin potentieel aanwezige beschermde 

soorten, zoals amfibieën, vogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen de winterrustplaats 

verlaten hebben en een voortplantingslocatie bezetten of de zomerverblijfplaats bezetten.  

 

Resultaten  

De beoogde bouwlocatie voor de nieuwe stal bestaat uit grasland en erfverharding. Opgaande 

beplanting, bebouwing en open water ontbreken. Het grasland bestaat uit een soortenarme 

vegetatie van hoofdzakelijk Engels raaigras. De inrichting en het gevoerde beheer maken het 

plangebied tot een weinig geschikte habitat voor beschermde flora- en faunasoorten. Beschermde 

planten groeien er niet, maar het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van 

sommige vogel-, amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten. Deze soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten sommige grondgebonden 

zoogdieren er rust- en voortplantingslocaties en bezetten amfibieën er mogelijk 

(winter)rustplaatsen. Grondgebonden zoogdiersoorten die mogelijk een rust- en/of 

voortplantingslocatie in het plangebied bezetten zijn bruine rat, veldmuis en mol. 

Amfibieënsoorten die mogelijk een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten zijn gewone pad, 

bruine kikker, bastaardkikker en kleine watersalamander. Door het bouwrijp maken van de 

bouwplaats worden deze soorten mogelijk verwond en gedood en mogelijk worden (winter)rust- en 

voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. Voor de grondgebonden zoogdier- en 

amfibieënsoorten die een rust- of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een 

vrijstelling van de verbodsbepalingen doden en verwonden en het beschadigen en vernielen van 

rust- en voortplantingsplaatsen. Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer, is de betekenis van 

het plangebied voor deze soorten gering.  

 

Wettelijke consequenties 

Het plangebied behoort mogelijk tot het functionele leefgebied van sommige licht beschermde 

soorten. Voor het verstoren, verwonden en doden van deze soorten geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen omdat de voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd in het kader van een 

ruimtelijke ontwikkeling.  

 

Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing aangevraagd te 

worden om de werkzaamheden uit te mogen voeren.  


