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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
De heer Harshagen heeft het voornemen om aan de Dreef (ongenummerd) te Haaften een
woning te realiseren. Naar aanleiding van deze nieuwbouw is, in het kader van de Flora- en
Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische Hoofdstructuur, onderzoek
gedaan naar de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Aangezien de
geplande werkzaamheden mogelijk invloed kunnen hebben op beschermde soorten en
gebieden, is dit onderzoek noodzakelijk om indien nodig ontheffing aan te vragen. Dit
onderzoek is uitgevoerd door ir. J.A. van Mil (zie bijlage 2) werkzaam bij HSRO.

1.2

Doel van het onderzoek
Het doel van dit onderzoek is om, door middel van een veldonderzoek en een aanvullend
bronnenonderzoek, vast te stellen of er wettelijk beschermde flora- en faunasoorten in het
plangebied voorkomen. Vervolgens wordt nagegaan wat de effecten van de voorgenomen
plannen hierop zullen zijn en hoe deze effecten zich verhouden tot de (inter-) nationale
natuurwetgeving. Indien er beschermde soorten in het plangebied voorkomen, wordt
tenslotte geadviseerd op welke wijze hiervoor beschermende maatregelen noodzakelijk zijn
en op welke wijze deze kunnen worden gerealiseerd.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijke kader van dit onderzoek beschreven. Hierna volgt in
hoofdstuk 3 een beschrijving van het plangebied en het voornemen. Hoofdstuk 4 beschrijft
de onderzoeksmethode. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de huidige natuurwaarden aan
de hand van veld- en bronnenonderzoek. Hoofdstuk 6 en 7 beoordelen het voornemen aan
de uitvoerbaarheid binnen respectievelijk de soorten- en gebiedsbescherming. Hoofdstuk 8
geeft een samenvatting en een eindconclusie.
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2

WETTELIJK KADER

2.1

Flora- en Faunawet
De Flora- en Faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet regelt de
bescherming van soorten. In de Flora- en Faunawet is het soortbeschermingsdeel van de
Vogel- en Habitatrichtlijn geïmplementeerd en het CITES-verdrag.

2.1.1

Doelstelling Flora- en Faunawet
De doelstelling van de Flora- en Faunawet is de bescherming en het behoud van in het wild
levende planten- en diersoorten. Deze wet omvat zo'n 1000 van de 40.000 in Nederland
voorkomende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'nee, tenzij'. Dit
betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe
verboden zijn. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de
mens van onvervangbare waarde zijn. Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan
onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing of vrijstelling. Het
verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) of, in geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde
Staten.

2.1.2

Algemene zorgplicht
In de Flora- en Faunawet is een algemene zorgplicht opgenomen. Dit houd in dat iedereen
voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, en voor
hun directe leefomgeving. (Artikel 2, lid 1). Iedereen, die weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen
worden veroorzaakt, is verplicht dergelijk handelen achterwege te laten. Deze verplichting
geldt voor zover dit in alle redelijkheid kan worden verwacht. Hiervoor moeten dan wel alle
maatregelen worden genomen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht, om de gevolgen
te voorkomen of deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. (Artikel 2, lid 2).
De zorgplicht geldt altijd en voor alle plant- en diersoorten. Dit geldt ook voor niet
beschermde soorten en in het geval dat er ontheffing of vrijstelling van de Flora- en
Faunawet is verleend. De zorgplicht betekent niet dat er geen dieren mogen worden
gedood. Als dit noodzakelijk is dient het lijden zo beperkt mogelijk te zijn.
Soms is het onvermijdelijk door activiteiten een beschermde soort of leefgebied van een
beschermde soort wordt aangetast. De consequentie is dat vooraf moet worden bekeken of
een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet worden aangevraagd.

2.1.3

Beschermingsniveau’s
Op 23 februari 2005 is het “besluit houdende wijziging van een aantal algemene
maatregelen van bestuur in verband met wijziging artikel 75 van de Flora- en Faunawet en
enkele andere wijzigingen”(AMvB artikel 75) in werking getreden. Hierin zijn de soorten
verdeeld in drie beschermingsniveaus die de Flora- en Faunawet vereenvoudigen: 1
algemene soorten: algemene vrijstelling of ontheffing / lichte toets; 2 Overige soorten:
Vrijstelling met gedragscode of ontheffing / lichte toets; en 3 Soorten, genoemd in bijlage
IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 AMvB: Vrijstelling met gedragscode of ontheffing /
uitgebreide toets. Als de werkzaamheden vallen onder reguliere werkzaamheden en/of
ruimtelijke ontwikkeling, geldt in veel gevallen een vrijstelling.
Bij deze vrijstellingsregeling zijn 2 criteria belangrijk: De zeldzaamheid van de aangetroffen
soort en de ingrijpendheid van de werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort en hoe
ingrijpender de activiteit, hoe strikter de regeling.
2

2.2

Ecologische Hoofdstructuur
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is het beoogde samenhangende netwerk van
kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen in Nederland.
Dit wordt gerealiseerd door vergroting van natuurgebieden, ontwikkeling van nieuwe
natuurgebieden, aangepast agrarisch(-natuur) beheer en aanleg van ecologische
verbindingszones. Vergroting en verbinding dragen bij aan het oplossen van problemen op
het vlak van verdroging, vermesting en versnippering. Het doel is te komen tot duurzame
populaties van kwetsbare plant- en diersoorten. De ambitie is om in 2018 de beoogde
omvang van de EHS gerealiseerd te hebben.

2.2.1

‘Nee, tenzij’-benadering
De totstandkoming van de EHS verloopt via de sporen: bescherming en ontwikkeling. De
bescherming van de EHS wordt vormgegeven door de ‘nee, tenzij’-benadering. Dit houdt in
dat bestemmingswijziging in de EHS niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken
of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven
zijn én er sprake is van een groot openbaar belang. Om te kunnen bepalen of de wezenlijke
kenmerken en waarden van een gebied significant worden aangetast moet het bevoegd
gezag erop toezien dat hier door de initiatiefnemer onderzoek wordt verricht. Om een
zorgvuldige afweging te kunnen maken zal de provincie de te behouden wezenlijke
kenmerken en waarden per gebied specificeren.
Nadat er vastgesteld is dat wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant
worden aangetast, volgt de beoordeling of een ontwikkeling van groot openbaar belang is
door het bevoegd gezag. Bij de beoordeling worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
– Alleen belangen die op langere termijn nog steeds aanwezig zijn, kunnen van groot
openbaar belang zijn;
– Bij groot openbaar belang gaat het niet om belangen van één of enkele individuen.

2.3

Natuurbeschermingswet 1998
Per 1 oktober 2005 is de Europese wet- en regelgeving (de Habitat- en Vogelrichtlijn en
diverse internationale verdragen) in de Nederlandse wetgeving opgenomen. Deze
vernieuwde natuurbeschermingswet 1998 ziet toe op de bescherming van specifiek
aangewezen gebieden en soorten ten behoeve van specifieke instandhoudingsdoelen. Deze
doelen worden vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten van deze zogenaamde Natura 2000gebieden.

2.3.1

Vergunningsplicht
Vanaf 1 oktober 2005 is een Natuurbeschermingswetvergunning (artikel 19d) verplicht voor
alle nieuwe projecten en handelingen die, gelet op de instandhoudingsdoelen:
– de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen
verslechteren;
– een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen;
– de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten.
Hiernaast is binnen de Natuurbeschermingswet een goedkeuringsbesluit nodig (artikel 19j)
voor elk plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelen;
– de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het gebied kunnen
verslechteren;
– een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is
aangewezen.
3

2.3.2

ADC-criteria
Als de voorgenomen activiteiten de natuurlijke kenmerken van een gebied significant
aantasten, kan het bevoegd gezag alleen toestemming verlenen indien voldaan is aan de
zogenoemde ADC-voorwaarden (art. 19g, 19h en 19k van de NB-wet) Deze criteria geven
aan dat bij mogelijke significante gevolgen alleen vergunning verleend kan worden:
(A)
bij ontbreken van alternatieve oplossingen voor het project of andere handelingen;
(D)
om dwingende redenen van groot openbaar belang en;
(C)
met het voorschrift verbonden aan de vergunning dat de initiatiefnemer
compenserende maatregelen vooraf en tijd treft.
De compenserende maatregelen moeten hierbij worden gezien als een uiterste, omdat dit
vaak niet tot volledig herstel van de natuur leidt.
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3

HUIDIGE SITUATIE EN HET VOORNEMEN

3.1

Locatie
Het plangebied omvat het perceel aan de Dreef in het centrum van Haaften (zie figuur 3.1,
& tabel 3.1). Het perceel is gesitueerd tussen Dreef nummer 34 en Hoge hof nummer 1. Aan
de oostzijde wordt het perceel begrensd door de achtertuinen van de bebouwing aan de
Gendershof. Het betreft perceelsnummer 1312 van de kadastrale gemeente Haaften, sectie
K. Het plangebied heeft een oppervlakte van 609 m2. Aan de voorzijde van het perceel loopt
een watergang welke eindigt in een op het perceel gelegen poel (zie figuur 3.2).
In de poel is eendekroos (Lemna minor), waterdrieblad (Menyanthes trifolia), waterpest
(Elodea ssp.) en verschillende grassoorten aanwezig. Rondom de poel is een ruigte ontstaan
met onder andere gele lis (Iris pseudacorus), ridderzuring (Rumex obtusifolius), grote
brandnetel (Urtica dioica), klimop (Hedera ssp.), heksenmelk (Euphorbia esula) en
verschillende grassoorten. Naast deze poel en de bijbehorende oeverbegroeiing zijn er
enkele essen (Fraxinus excelsior), een paar appelbomen (Malus ssp), een enkele wilg (Salix
ssp.) een berk (Betulus ssp.) en verschillende coniferen op het terrein aanwezig. De rest van
het perceel ligt op dit moment grotendeels braak (zie figuur 3.3).
Tabel 3.1: Objectgegevens

3.2

Provincie

Gelderland

Gemeente

Neerijnen

Plaats

Haaften

Kaartblad

39C

Coördinaten

X:143,000 / Y:425,375

Het voornemen
De heer Harshagen heeft het voornemen om op het perceel één vrijstaande woning te
realiseren (zie figuur 3.4). Naar aanleiding van deze nieuwbouw zullen enkele bomen op het
terrein worden gekapt en dient de bestaande poel verlegd te worden (zie figuur 3.5). De
bomen langs de Dreef zullen behouden blijven. De woning krijgt twee bouwlagen met een
kelder en is afgewerkt met een plat dak. Vanuit de eisen van het waterschap dient de poel
vergroot te worden en blijft de aansluiting met de watergang gehandhaafd. In de huidige
situatie heeft de poel een oppervlakte van circa 135 m2. De poel wordt vergroot tot circa
165 m2. Om dit te realiseren wordt er een deel van circa 20 m2 aan de noorzijde gedempt.
Ter compensatie wordt circa 50 m2 uitgegraven aan de zuidzijde van de bestaande poel. Het
terras aan de woning wordt met een vlonder doorgetrokken tot over de poel. De nokhoogte
van de nieuwe woning is 6,45 meter en de inhoud zal circa 640 m3 bedragen.

3.3

Uitvoering
De exacte wijze en tijdstip van uitvoering is op dit moment nog onbekend, omdat er nog
geen aannemer bekend is. De ingrepen in de poel zullen naar alle waarschijnlijkheid worden
uitgevoerd met een graafmachine waarbij het vrijgekomen materiaal in het project verwerkt
wordt. In paragraaf 6.1.2 worden enkele aanbevelingen gedaan over de uitvoering.
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Figuur 3.1: Locatie (bron: kadaster)
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Figuur 3.2: Poel met overloop in de sloot

Figuur 3.3: Braakliggend deel van het perceel, met de poel op de achtergrond
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Figuur 3.4: Schets van het voornemen
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Figuur 3.5: Verleggen van de poel
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4

ONDERZOEKSMETHODE

4.1

Flora- en Faunawet
Op 10 juni 2009 is het plangebied onderzocht op het voorkomen van beschermde plant- en
diersoorten. Soorten zijn genoteerd aan de hand van zicht- en geluidswaarnemingen. Het
plangebied is onderzocht op sporen (wissels, haren, graafsporen, uitwerpselen etc.) om de
aanwezigheid niet direct-waargenomen soorten te kunnen vaststellen. Hiernaast is op basis
van de aanwezige biotopen en biotoopkwaliteit is beoordeeld welke beschermde soorten in
het plangebied aanwezig kunnen zijn.
Bij elk inventariserend veldonderzoek (waaronder ook de veldgegevens van het
bronnenonderzoek) zullen, ongeacht de expertise van de uitvoerders, vertegenwoordigers
van enkele soortgroepen op de waarnemingslijsten ontbreken. De intentie van dit type
onderzoek ligt echter niet zozeer in de volledigheid aan soorten, maar in de inschatting van
het ecologisch potentieel van het plangebied en het (mogelijk) voorkomen van beschermde
en/of bedreigde soorten. Om een inschatting te kunnen maken of er tijdens het veldbezoek
mogelijk beschermde soorten over het hoofd zijn gezien, is een bronnenonderzoek
uitgevoerd naar beschikbare veldgegevens. Dit betreft gegevens van onder andere het
Natuurloket en andere relevante verspreidingsliteratuur.

4.2

Ecologische Hoofdstructuur
In het kader van het EHS-beleid is onderzocht of het plangebied in of nabij een beschermd
gebied is gesitueerd. Indien dit het geval is, is op basis van ‘expert judgement’, beoordeeld
of door het voornemen de wezenlijke kenmerken en waarden van deze gebieden significant
worden aangetast

4.3

Natuurbeschermingswet 1998
In het kader van de Natuurbeschermingswet is onderzocht of het plangebied in of nabij een
door de Natuurbeschermingswet beschermd Natura 2000-gebied is gesitueerd. Op basis van
‘expert judgement’ is beoordeeld of het voornemen een significant effect heeft op de
instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.
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5

NATUURWAARDEN

5.1

Bronnenonderzoek
Het natuurloket verschaft voor elk kilometerhok (RD of Amersfoort-coördinaten) in
Nederland een tabel waarin het aantal beschermde en bedreigde soorten per soortgroep
wordt vermeld. De gegevens hiervoor worden ontleend aan de databases van Particuliere
Gegevensbeherende Organisaties, die vaak het resultaat zijn van doelgerichte karteringen en
inventarisaties door vrijwilligers. Bij het raadplegen hiervan dient men in het achterhoofd te
houden dat de verstrekte informatie niet in alle gevallen compleet is; niet voor elk
kilometerhok zijn systematische inventarisaties uit gevoerd.
Voor de kilometerhok X142-Y425 & X143-Y425 waarin het plangebied is gesitueerd, is voor
een enkele beschermde of bedreigde vogel-, vaatplanten- zoogdier-, vis- en amfibieënsoort
het voorkomen bekend. Enkel voor vaatplanten en watervogels is voldoende onderzoek
verricht. De overige soortgroepen zijn nauwelijks onderzocht en er is daardoor nauwelijks
bekend of er beschermde of bedreigde soorten in de betreffende kilometerhokken aanwezig
zijn (zie bijlage 1).

5.2

Beschermde soorten

5.2.1

Flora
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat er twee beschermde plantensoorten
voorkomen in de betreffende kilometerhokken. Tijdens het veldbezoek is waterdrieblad
(Menyanthes trifolia) aangetroffen. Hiernaast zijn geen, in het kader van de Flora- en
Faunawet, beschermde plantensoorten waargenomen.

5.2.2

Vogels
Uit de gegevens van het Natuurloket blijkt dat de kilometerhokken waarin het plangebied is
gesitueerd nauwelijks onderzoek is gedaan naar het voorkomen van broedvogels. In het
plangebied zijn tijdens het veldbezoek houtduif (Columba palumbus), kauw (Corvus
monedula), merel (Turdus merula), huismus (Passer domesticus), vink (Fringilla coelebs) en
turkse tortel (Streptopelia decaocto) waargenomen.

5.2.3

Zoogdieren
De gegevens van het Natuurloket laten zien dat het de betreffende kilometerhokken slecht
zijn onderzocht op het voorkomen van zoogdieren. Tijdens het veldbezoek zijn geen
individuen, wissels, uitwerpselen of andere sporen van andere beschermde zoogdiersoorten
aangetroffen. Naar verwachting verblijven enkel algemeen beschermde zoogdiersoorten in
het plangebied. Mogelijk komen aardmuis (Microtus agrestis), veldmuis (Microtus arvalis),
bosmuis (Apodemus sylvaticus), bunzing (Mustela putorius), wezel (Mustela nivalis), en egel
(Erinaceus europeus) in en om het plangebied voor.
Tevens is plangebied beoordeeld op de geschiktheid als vleermuishabitat. Er zijn tijdens het
veldbezoek geen aanwijzingen gevonden dat de aanwezige bomen geschikt zijn als
verblijfsplaats voor vleermuizen. Het is mogelijk dat verschillende vleermuissoorten het
plangebied als foerageergebied gebruiken.

5.2.4

Reptielen, amfibieën en vissen
In het kilometerhok zijn waarnemingen bekend van vijf amfibie- en één vissoort. Tijdens het
veldbezoek zijn naast middelste groene kikker (Rana esculenta) en geen beschermde
reptielen, amfibieën of vissen waargenomen. Voor reptielen is het perceel ongeschikt.
Mogelijk komen naast bovenstaande soort gewone pad ( Bufo bufo) en bruine kikker (Rana
temporia) in, de omgeving van, het plangebied voor.
11

5.2.5

Overige beschermde soorten
Voor alle overige soorten geldt dat het plangebied niet van belang is als leefgebied. In het
betreffende kilometerhok zijn geen waarnemingen van dagvlinders, libellen, krekels en/of
sprinkhanen waargenomen. Er is voor deze soortgroepen geen systematisch onderzoek
verricht. Er komen geen bijzondere habitats voor die voor libellen, vlinders, kreeftachtigen of
voor weekdieren van betekenis zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat er hier duurzame
populaties van ecologische waardevolle soorten voorkomen.
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6

BEOORDELING SOORTENBESCHERMING

6.1

Flora
Tijdens het veldbezoek is in het plangebied waterdrieblad waargenomen. Dit is een soort
van tabel 2 van de Flora- en Faunawet. Er zijn geen andere beschermde plantensoorten
aangetroffen. De poel waarin waterdrieblad groeit moet worden verlegd om de bouw van
de woning mogelijk te maken. Omdat schadelijke effecten daardoor niet uit te sluiten zijn, is
een ontheffing van de Flora- en Faunawet vereist om het voornemen uit te kunnen voeren.
Hierbij blijft het van belang dat vermijdbare schade voorkomen dient te worden. (zie
paragraaf 2.1.2).

6.1.1

Waterdrieblad
Waterdrieblad is een plant van voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure, ondiepe
wateren en moerassen. Op de rode lijst (2004) wordt waterdrieblad geclassificeerd als
algemeen voorkomend maar sterk afgenomen. Deze soort is plaatselijk vrij algemeen in het
Laagveendistrict, vrij zeldzaam in het Drents district, elders zeldzaam, zeer zeldzaam in het
Heuvelland district en ontbreekt in het Estuariëndistrict en IJsselmeerpolders (zie figuur 6.1).
Het voorkomen van waterdrieblad op de locatie als zeer schaars geclassificeerd. Hoewel
waterdrieblad waarschijnlijk niet op natuurlijke wijze op deze groeiplaats terecht is gekomen
wijst de aanwezigheid van deze soort erop dat de invloed van bemesting relatief gering is.

Figuur 6.1: Verspreiding van waterdrieblad in Nederland (bron: www.soortenbank.nl)

6.1.2

Effecten op waterdrieblad
Door het verleggen van bestaande poel wordt de groeiplaats van waterdrieblad deels
aangetast (zie figuur 3.5). De bestaande poel wordt voor een deel gedempt, waardoor de
groeiplaats deels wordt vernietigd. Dit wordt gemitigeerd door de poel te verleggen en te
vergroten met circa 30 m2 (zie figuur 3.5). Door het vergroten van de poel en het
verplaatsen van de planten vanuit het te dempen deel zal de bestaande populatie behouden
blijven. Hierdoor zijn de werkzaamheden niet van invloed op het behoud van de
(natuurlijke) populatie. De uitbreiding van de poel biedt mogelijkheden tot voor uitbreiding
van de populatie.

13

6.1.3

Aanbevelingen voor de uitvoering
Geadviseerd wordt om de werkzaamheden uit te voeren in de periode van 15 juli tot 1
november. Hierbij hebben de maanden september en oktober de voorkeur. Dit is de periode
tussen de voortplanting en winterrust van vissen en amfibieën. Tevens hebben in deze
periode vrijwel alle water- en oeverplanten zaadgezet. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de richtlijn voor temperatuur van het water (tussen 10 en 25o C) van het
waterschap. Bij een te lage temperatuur raken vissen en amfibieën inactief waardoor zij niet
meer kunnen vluchten. Bij een te hoge temperatuur kan zuurstofloosheid van het water
ontstaan. Geadviseerd wordt om eerst het nieuwe deel uit te graven, voordat het bestaande
deel gedempt wordt.

6.2

Vogels
Binnen de Flora- en Faunawet genieten alle vogelsoorten een strenge wettelijke
bescherming. Voor schade aan vogels kan slechts onder strenge voorwaarden ontheffing,
laat staan vrijstelling verkregen worden. Deze bescherming is voor alle soorten gelijk, van de
zeer algemene soorten tot de zeer zeldzame.
Vanwege Europese regelgeving is het niet mogelijk ontheffing te verlenen voor het verstoren
van alle soorten broedvogels. Daarom moeten maatregelen die nadelige effecten kunnen
hebben op broedvogels altijd buiten het broedseizoen plaatsvinden. Indien zorgvuldig (zie
paragraaf 2.1.2) gewerkt wordt kan schade aan nesten, holen, eieren en verontrusting van
vogels, zowel binnen als buiten het broedseizoen nagenoeg geheel worden voorkomen.
Een ontheffing van de Flora- en Faunawet is wel vereist voor vogelsoorten waarvan door het
project vaste broed-, rust-, en verblijfplaatsen worden weggenomen. Het gaat dan om:
– Een beperkt aantal standvogels die gedurende het gehele jaar aanwezig zijn
(bijvoorbeeld patrijs)
– Vogels met een vaste broedplaats (bijvoorbeeld roofvogels en spechten);
– En vogels die gebruik maken van vaste rust- en pleisterplaatsen (bijvoorbeeld wulp)
Tijdens het veldbezoek zijn geen soorten met een vaste broed-, rust-, en/of verblijfplaatsen
waargenomen. Gezien de huidige situatie en gebruik zijn deze naar verwachting afwezig.

6.3

Zoogdieren
Het plangebied is mogelijk geschikt als foerageergebied en/of als onderdeel van een
vliegroute voor vleermuissoorten. Het voornemen tast deze functies niet aan. Hiernaast
komen er in het plangebied alleen algemeen beschermde soorten voor. Deze soorten zijn
zodanig algemeen, dat er voor deze soorten een algemene vrijstelling (soorten van tabel 1
Flora- en Faunawet) geldt ten behoeve van ruimtelijke inrichtingsprojecten. Voor geen van
deze soorten is een ontheffing van de Flora- en Faunawet vereist om het project te kunnen
uitvoeren. Ook voor zoogdieren geldt echter dat vermijdbare schade voorkomen moet
worden (zie paragraaf 2.1.2).

6.4

Reptielen, amfibieën en vissen
In het plangebied zijn naast middelste groene kikker geen andere beschermde reptielen,
vissoorten of amfibieën waargenomen. Naar verwachting komen ook gewone pad en bruine
kikker, in de omgeving, voor. Deze soorten genieten een algemene vrijstelling (soorten van
tabel 1 Flora- en Faunawet) van schade als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en
projecten. Voor deze soorten is geen ontheffing vereist. Het potentieel leefgebied van
beschermde amfibie- of vissoorten blijft behouden waardoor schadelijke effecten op de
beschermde soorten uit te sluiten zijn. Vermijdbare schade dient echter te worden
voorkomen (zie paragraaf 2.1.2).
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6.5

Overige beschermde soorten
Voor alle overige soortgroepen geldt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat er binnen
het plangebied permanente of tijdelijke populaties van beschermde insecten, kreeftachtigen
of weekdieren voorkomen. Een ontheffing in het kader van de Flora en Faunawet is voor
deze soortgroepen dan ook niet nodig. Ook zijn nadere voorzorgsmaatregelen niet
noodzakelijk.
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7

BEOORDELING GEBIEDSBESCHERMING

7.1

Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (zie figuur 7.1). Het
voornemen heeft door zijn aard en omvang geen invloed op de wezenlijke kenmerken en
waarden van de EHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen
de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling is niet nodig.

Figuur 7.1: Ecologische Hoofdstructuur

7.2

Natuurbeschermingswet 1998
Het plangebied ligt ten westen van de door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde
Natura 2000-gebied “Uiterwaarden Waal”. Gezien de afstand (circa 300 meter) tussen dit
beschermde gebied en het plangebied, de locatie midden in het dorp Haaften en de aard
van de ingreep, doet het voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het
Natura 2000-gebied. Een ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (ex.
artikel 19d lid 1) is niet nodig.
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8

SAMENVATTING & CONCLUSIE

8.1

Soortenbescherming
De Flora- en Faunawet is een soortbeschermingswet. De wet draait niet om het beschermen
van individuele organismen, maar om de duurzame instandhouding van soorten. In het
voornemen wordt de groeiplaats van waterdrieblad (Menyanthes trifolia; tabel 2 van de
Flora en faunawet) aangetast. Voor uitvoering van het voornemen is voor deze soort een
ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk. Omdat het voornemen
geen negatieve effecten op het behoud van de populatie heeft, lijkt een ontheffing verleend
te kunnen worden.
Naast waterdrieblad komen er in het plangebied alleen algemeen beschermde flora- en
faunasoorten voor. Deze soorten genieten een algemene vrijstelling (soorten van tabel 1
Flora en Faunawet) van schade als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten. Voor
deze soorten is geen ontheffing vereist. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de
algemene zorgplicht en de aanbevelingen voor de uitvoering (zie paragraaf 6.1.3).
Voor vogels kan worden vastgesteld dat schade aan nesten, holen, eieren en verontrusting
van individuen door de nodige voorzorgsmaatregelen kan worden voorkomen. Voor vogels
zal enkel een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet noodzakelijk zijn indien het
voornemen schade toebrengt aan vaste broed-, rust- en verblijfsplaatsen. Geadviseerd
wordt, om het uitvoeren van de werkzaamheden uit te stellen tot het einde van het
broedseizoen. Tevens wordt aangeraden om eventuele kap- en bouwwerkzaamheden
geleidelijk uit te voeren. Op deze wijze wordt dieren de gelegenheid geboden uit te wijken .

8.2

Gebiedbescherming

8.2.1

Ecologische Hoofdstructuur
Het plangebied maakt geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Het voornemen
heeft door zijn aard en omvang geen invloed op de wezenlijke kenmerken en waarden van
de EHS. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen bezwaar tegen de
voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling is niet nodig.

8.2.2

Natuurbeschermingswet 1998
Met het inwerking treden van de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998 in oktober 2005 is
de Europese wet- en regelgeving volledig in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd.
De Natuurbeschermingswet ziet toe op de bescherming van specifiek aangewezen gebieden
ten behoeve van specifieke instandhoudingsdoelen. Het plangebied ligt ten noorden van de
door de Natuurbeschermingswet 1998 beschermde Natura 2000-gebied “Uiterwaarden
Waal”. Gezien de afstand (circa 300 meter) tussen dit beschermde gebied en het
plangebied, de locatie midden in het dorp Haaften en de aard van de ingreep, doet het
voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Een
ontheffing in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 is niet nodig.

8.3

Conclusie
Om het voornemen uit te kunnen voeren is een ontheffing in het kader van de Flora- en
Faunawet voor waterdrieblad noodzakelijk. Voor andere soorten is zijn geen ontheffingen
nodig in het kader van de Flora- en Faunawet. Hiernaast is het voornemen uitvoerbaar
binnen het beleidskader van de Ecologische Hoofdstructuur en is er geen vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.
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8.4

Algemene aanbevelingen
De nieuwbouw biedt mogelijkheden voor de vestiging van verschillende vogel- en/of
vleermuissoorten. Om vestiging te faciliteren kunnen nest en/of vleermuiskasten worden
opgehangen. Ook kan de nieuwbouw zo worden aangepast dat deze soorten zich kunnen
vestigen. Hierbij kan worden geacht aan het aanbrengen van nestmogelijkheden, voor
bijvoorbeeld uilen of vleermuizen. Of het aanbrengen van dakpannen of neststenen voor
gierzwaluw en/of mussen.
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