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3.8 Ecologie 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen (waaronder begrepen uitwerkings- en 

wijzigingsplannen) moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de ontwikkeling 

voor de natuur. De Wet natuurbescherming (hierna Wn)sinds  1 januari 2017 in het 

wettelijk kader voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten 

en houtopstanden. Een toetsing aan het kader van de Wn vormt een belangrijke aspect 

van de totale beoordeling van de milieu- en waardenaspecten in de bestemmingsplannen. 

De Wn is van toepassing op alle plannen in het buitengebied maar ook in de stad; het is 

verplicht te onderzoeken of de wet niet wordt overtreden. Hierbij wordt gekeken naar 

beschermde dier- en plantensoorten en beschermde gebieden. Door vroegtijdig in kaart te 

brengen wat de risico’s zijn voor een project, kan vertraging bij de uitvoering worden 

voorkomen.  

 

Gebiedsbescherming  

Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wn voorziet in de bescherming van natuurgebieden 

van Europees belang welke behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden 

beschermd om de gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en 

andere planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. De basis wordt 

gevormd door de zorgplicht waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht 

moet nemen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Naast de wettelijke bescherming van de Natura 2000-gebieden heeft Nederland de 

bescherming van andere gebieden vastgelegd in het Natuurnetwerk Nederland (NNN; 

voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). De bescherming van het NNN vind plaats 

door toetsing van de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aan het NNN-

beleid. 

 

Het plangebied heeft geen status als beschermd Natura 2000-gebied of in het kader van 

het NNN. Gezien de afstand van het plangebied tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-

gebied (‘Rijntakken’)en het NNN, de ligging in een bebouwd gebied met bijbehorende 

infrastructuur, maar vooral ook de aard en de beperkte aanpassingen ten opzichte van de 

geldende juridisch-planologische situatie heeft het voornemen geen negatieve gevolgen 

voor de natuurwaarden van deze gebieden. Een onderzoek in het kader van de WN 
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(Natura 2000-voortoets) of een nadere beoordeling in het kader van het NNN (‘nee, 

tenzij’- beoordeling) is niet nodig.  

Soortenbescherming 

Wn voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten. De basis wordt gevormd door 

de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet 

nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor alle in 

het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. alle in het wild levende 

dieren en planten en hun directe leefomgeving. In de Wn zijn hiernaast, op basis van 

internationale afspraken, drie beschermingsregimes opgesteld voor strikt beschermde 

soorten: 

- Artikel 3.1: Vogelrichtlijnsoorten.  

- Artikel 3.5: Habitatrichtlijnsoorten en soorten van de Conventie van Bern Appendix 

II en de  Conventie van Bonn Appendix I. 

- Artikel 3.10: Andere (nationale) soorten. 

Op basis van de huidige situatie en de aard van de ingreep worden geen beschermde 

soorten in het plangebied verwacht. De locatie waarop de betreffende woning wordt 

gebouwd, is voorzien van enkele lage struiken en kort gras. Op de locatie stond tot voor 

kort een vervallen schuur (deze is inmiddels gesloopt). De huidige bestemming is tuin en 

erf. In de toekomst wijzigt het gebruik en de bestemming niet. Er zijn geen gebouwen in 

het plangebied aanwezig welke als verblijfplaats voor vleermuizen of vogelsoorten met 

een jaarrond beschermde nestplaats zoals huismus of gierzwaluw kunnen dienen. 

Mogelijk hebben de hogere struiken net buiten het plangebied een functie voor algemene 

broedvogelsoorten, deze struiken blijven behouden. Nader onderzoek naar de 

aanwezigheid van beschermde soorten is niet nodig. 

Conclusies ecologie voor plan  

De direct omgeving van het plangebied heeft mogelijk een functie voor verschillende 

algemene broedvogels. Voor algemene broedvogels geldt dat de eventueel in gebruik 

zijnde broedlocaties / nesten alleen gedurende het broedseizoen beschermd zijn. 

Verstoring van deze nesten is niet toegestaan en wordt bovendien geen ontheffing voor 

verleend. Door buiten het broedseizoen te werken, kunnen negatieve worden effecten 

voorkomen en is een ontheffing niet nodig. Het broedseizoen is een globale periode, ook 

broedgevallen buiten deze periode zijn beschermd. 

Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen t te laten 

voeren. Wordt er wel in deze periode gewerkt dan dient voorafgaand aan de 

werkzaamheden een deskundige op het gebied van vogels te worden ingezet. De 

deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en zo ja of deze worden verstoord door 

de toekomstige werkzaamheden. Het resultaat van deze controle kan gevolg hebben voor 

de uitvoering en planning indien er broedsels worden aangetroffen. 
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Door uitvoering van het voornemen zijn er geen beschermde natuurwaarden (soorten en 

gebieden) in het geding. Met in acht neming van de zorgplicht kan het voornemen binnen 

de kaders van de Wet natuurbescherming worden uitgevoerd. Negatieve gevolgen voor 

beschermde natuurwaarden worden uitgesloten. 


